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ANUNCI

En compliment del que disposa l’article 119.1.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), es fa públic que la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària de data 4 de juny de 
2020, ha adoptat els acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de 
Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 2 “Drassanes del Pla”, mitjançant el 
sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, 
presentats pel propietari que representa més del 50 per 100 dels propietaris dels terrenys 
inclosos dins l'àmbit d’actuació.

Segon.- Sotmetre els Estatuts i les Bases d’Actuació a informació pública durant el termini 
d’un mes, mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, a la web municipal i en un diari de difusió 
provincial, als efectes de presentació d’al·legacions. 

Tercer.- Concedir audiència a la resta de persones propietàries incloses dins l’àmbit 
d’actuació distintes de les que han presentat la proposta de bases i estatuts, mitjançant la 
notificació individualitzada d’aquest acord perquè, en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar des de la notificació, puguin examinar l’expedient a l’Àrea d’Urbanisme d’aquest 
Ajuntament i formular al·legacions.

Quart.-  Informar a les persones propietàries de les finques incloses dins del polígon 
d’actuació urbanística que no hagin formulat directament les bases i els estatuts objecte de 
la present resolució, que podran incorporar-se a la Junta de Compensació en qualsevol 
moment durant el procés d’aprovació de les Bases i Estatuts, d’acord amb allò establert a 
l’article 171.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, sense perjudici de què més endavant 
també puguin sol·licitar la seva incorporació dins el termini que pertoqui legalment.

Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l'advertència de que es 
tracta d’un acte de tràmit que no es pot recórrer separat de la impugnació que, al seu temps, 
es pugui efectuar contra la resolució definitiva d’aquest procediment. 

Els Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació  
Urbanística 2 “Drassanes del Pla” restaran a disposició dels interessats a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) durant el període d’exposició pública, en horari de 9:00 a 14:00h, de dilluns 
a divendres, al carrer Ample, 11 de Canet de Mar i a la seu electrònica municipal 
www.canetdemar.cat.

L’alcaldessa
Blanca Arbell Brugarola

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica
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