Per Decret d’Alcaldia número 2020-0572 de data 29 d’abril del 2020 s’ha resolt aprovar
inicialment el projecte executiu d’obres d’urbanització, en una única fase, del Parcial
Urbanístic del Sector SUP-2 de Gardissó, d’aquest terme municipal, promogut per
Mallolbo 2005 SL, i redactat per l’arquitecte Victor Alegrí i Sabater, condicionat al
compliment de les mesures contingudes en l’informe de l’arquitecte assessor municipal
de data de data 26 de juliol de 2019.
De conformitat amb l’article 113.2.c) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 23.1.b) del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, aquesta resolució
se sotmet a informació pública per període d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el Punt Diari, a comptar des de l’endemà de l’última
d’aquestes publicacions.
Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol
que vulgui examinar-lo, prèvia cita amb els Serveis Tècnics Municipals, als efectes que
es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents.
Simultàniament s’ha concedit audiència als interessats, dins del període d’informació
pública, mitjançant citació personal, i s’ha donat trasllat a les empreses de
subministrament de serveis afectades i als organismes públics competents, perquè en el
termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte i emetin els informes corresponents.
De conformitat amb la disposició addicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de
març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per el COVID-19, es suspenen els terminis per la tramitació dels procediment
administratius del sector públic fins a la pèrdua de vigència del Real Decret.
Conseqüentment, el termini d’informació pública i audiència als interessat s’iniciarà quan
es reprenguin els terminis administratius.
Llançà, en data a signatura electrònica.
Francesc Guisset i Lagressa
Alcalde
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