Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

ANUNCI
Continuació tràmit exposició públic sobre l’aprovació inicial del Pla de prevenció
d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU), corresponent a la
Urbanització Font Montnegre.
Vist que en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de març de 2020, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8084 de data 13 de març de 2020 i en el
diari El Punt Avui de data 9 de març de 2020 es va publicar el següent:
“Per acord del Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada en data
24 de febrer de 2020, per unanimitat, s’ha acordat el següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de prevenció d’incendis forestals a les
urbanitzacions i nuclis de població (PPU), corresponent a la urbanització Font
Montnegre del terme municipal de Sant Iscle de Vallalta, redactat a data 15
d’octubre de 2019 per la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals).
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública mitjançant la seva
inserció en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el diari El Punt-Avui i, en el tauler d’anuncis del web municipal,
per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació del darrer anunci al
BOP o al DOGC, el qual s’entendrà elevat a definitiu si no es presenten
al·legacions en aquest termini, quina aprovació definitiva s’ha de publicar en el
BOP, en el DOGC, en un diari i, en el tauler d'anuncis del web municipal”.
Vist que la data de la darrera publicació va ser el dia 13 de març de 2020, per tant el
termini d’exposició de trenta dies hàbils havia de finalitzar en data 28 d’abril de 2020.
Vist que amb motiu del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, ocasionada
pel COVID-19, publicat en el Boletín Oficial del Estado núm. 67, de data 14 de març de
2020, el termini d’exposició al públic va quedar interromput fins que finalitzes la
vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

EDUARD TURON MAINAT
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Vist doncs que han quedat suspesos 30 dies hàbils d’exposició al públic, aquest còmput
es reprendrà a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma i de les seves
possibles pròrrogues.
Sant Iscle de Vallalta, a data de la signatura electrònica
L’alcalde, Eduard Turon i Mainat
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