
 

 
Edicte d’informació pública de l’avanç de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal 

 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària celebrada el 18 de novembre de 2013, 

i en relació a la tramitació de l’Avanç del Pla d’Ordenació urbanística Municipal 

(POUM) de Fornells de la Selva, que incorpora l’Informe de sostenibilitat ambiental 

preliminar, va adoptar el següent acord: 

 

“PRIMER.- APROVAR l’Avanç del POUM de Fornells de la Selva, elaborat per 

l’equip tècnic redactor, encapçalat per l’Arquitecte Pere Fina i Segura. 

 

SEGON.- DISPOSAR l’obertura d’un període d’informació pública de dos  mesos, amb 

la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i a dos diaris d’àmbit provincial, així com la seva disposició al 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, per tal que les persones 

interessades el puguin examinar, formular les consultes que estimin oportunes i 

presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions considerin adients.    

 

TERCER.- SOL.LICITAR a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels 

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a Girona, 

l’elaboració del document de referència, d’acord amb el que determina l’article 86 bis 

de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.” 

 

El que es fa públic d’acord amb el que disposa l’article 106 del Decret 305/2006, de 18 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

El període d’informació pública de dos mesos començarà a comptar a partir del dia 

següent al que es produeixi la darrera publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la 

Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o als dos diaris d’àmbit 

provincial. 

 

Aquest document de l’Avanç de la Revisió del POUM de Fornells de la Selva es pot 

consultar a les oficines de l’Ajuntament, al c/ Antoni Gaudí, 45, qualsevol dia laborable 

de 9 a 14 hores del matí i a la pàgina web municipal (www.fornellsdelalselva.cat). 

 

 

Fornells de la Selva, 27 de novembre de 2013. 

 

 

 

Mateu Parera-Nieto i Perich 

L’Alcalde 

 

 DOGC de data 5 de desembre de 2013 

 BOP de data 17 de desembre de 2013 

 Diari de Girona de data 4 de desembre de 2013 

 El Punt Avui de data 5 de desembre de 2013 

http://www.fornellsdelalselva.cat/
http://webspobles.ddgi.cat/sites/fornells_de_la_selva/Shared%20Documents/POUM/01-11-006-108-2013-DOC_JUSTIF-DOGC-05122013-01.pdf
http://webspobles.ddgi.cat/sites/fornells_de_la_selva/Shared%20Documents/POUM/01-11-006-108-2013-ANUNCI_BOP-17122013-01.pdf
http://webspobles.ddgi.cat/sites/fornells_de_la_selva/Shared%20Documents/POUM/01-11-006-108-2013-DOC_JUSTIF-DIARIGI-04122013-01.pdf
http://webspobles.ddgi.cat/sites/fornells_de_la_selva/Shared%20Documents/POUM/01-11-006-108-2013-DOC_JUSTIF-ELPUNT-05122013-01.pdf

