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Núm. 4455
AJUNTAMENT DEL FAR D’EMPORDÀ
(GLFWHG·LQIRUPDFLyS~EOLFDGHODPRGLÀFDFLySXQWXDOQ~PGHO3OD3DU
FLDO8UEDQtVWLF6HFWRU&(
([SHGLHQW;
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3
El Ple Ordinari de 09 de maig de 2019, va aprovar inicialment la
PRGLÀFDFLySXQWXDOQ~PGHO3OD3DUFLDO8UEDQtVWLF6HFWRU&(GH
l’Ajuntament d’El Far d’Empordà amb el qual es vol donar resposta
les disfuncions que han sorgit entre el Pla Parcial Urbanístic aprovat
L OD UHDOLWDW GH O·jPELW &RQFUHWDPHQW DPE DTXHVWD PRGLÀFDFLy pV
SUHWpQGRQDUXQDVROXFLyDOSURSLHWDULDIHFWDWSHUO·HVWDFLyGHERPbament i ajustar la realitat física al planejament, ajustant la realitat
física al planejament, ajustant les disfuncions que s’han detectat alhora de desenvolupar el sector.
/·jPELWTXHHVSURSRVDPRGLÀFDUHVWjVLWXDWDOVHFWRU&HGHODXUbanització del Far d’Empordà, situat en sòl urbà. La proposta de
PRGLÀFDFLypVSRFVLJQLÀFDWLYDGHPDQHUDTXHQRFRPSRUWDUjFDQvis a nivell de sostenibilitat en el municipi.
/·HVPHQWDGDPRGLÀFDFLyKDHVWDWUHGDFWDGDSHUO·$UTXLWHFWDPXQLcipal Ruth Pujol Boira en data 26 d’abril de 2019.

De conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
G·DJRVW7H[W5HIyVGHOD/OHLG·8UEDQLVPHGH&DWDOXQ\DVHVRWPHW
a informació pública per termini d’un mes, a comptar des de la data
de l’última publicació obligatòria al BOP Girona, a l’E- Tauler, a la
web municipal i en un periòdic de difusió al municipi.
'XUDQWDTXHVWWHUPLQLTXDOVHYROLQWHUHVVDWSRWH[DPLQDUO·H[SHGLent a les dependències municipals, formular-hi, en el seu cas, les
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$L[tPDWHL[HQO·HVPHQWDWDFRUGGHSOHHVYDDFRUGDUVXVSHQGUHSHU
WHUPLQLG·XQDQ\RÀQVDODSXEOLFDFLyGHÀQLWLYDGHODPRGLÀFDFLy
puntual del Pla Parcial l’atorgament de llicències noves o d’ampliDFLyGHOHVHGLÀFDFLRQVH[LVWHQWVG·REUHVG·XUEDQLW]DFLyLG·DPSOLDció d’activitats o usos concrets que no s’ajustin alhora al Pla Parcial
YLJHQWLDOGHODSURSRVWDGHODPRGLÀFDFLyG·DFRUGDPEHOVDUWLFOHV
73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
HO7H[W5HIyVGHOD/OHLG·8UEDQLVPH
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al·legacions que consideri oportunes.
Recursos procedents contra l’acte publicat:
Contra l’acord de suspensió de l’atorgament de llicències, per tracWDUVHG·XQDFWHDGPLQLVWUDWLXGHWUjPLWTXDOLÀFDWHVSRWLQWHUSRVDU
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del
GLDVHJHQWGHODVHYDQRWLÀFDFLy$OWHUQDWLYDPHQWLGHIRUPDSRWHVWDWLYDHVSRWLQWHUSRVDUUHFXUVGHUHSRVLFLyGDYDQWHOPDWHL[zUJDQ
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
GHODVHYDQRWLÀFDFLy
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de
WUjPLW QR TXDOLÀFDWV QR SURFHGHL[ OD LQWHUSRVLFLy GH FDS WLSXV GH
recurs.
El Far d’Empordà, 29 de maig de 2019
Jaume Arnall Figueras
Alcalde
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