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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6596 - 3.4.2014
CVE-DOGC-A-14087024-2014

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL D'OSONA
ANUNCI sobre aprovació inicial d'un pla especial urbanístic (NEG-02/2014).
El Ple Comarcal en sessió tinguda el dia 26 de març de 2014, va adoptar entre altres, l’acord següent:

“1- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’abastament d’aigua potable en alta “Lluçanès sector est”,
redactat pel senyor Ramon Colomer i Oferil, arquitecte col·legiat núm. 17.844 pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.

2- Disposar-ne l’exposició al públic pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial
de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari el Punt Avui i en el tauler
d’anuncis del Consell. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera
publicació de l’anunci al BOPB o DOGC.

3- Simultàniament al tràmit de l’exposició al públic, donar audiència, durant el mateix termini, a tots els
ajuntaments i organismes afectats, i de manera especial al Departament de Cultura, al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al Departament de Territori i Sostenibilitat, a la
Diputació de Barcelona, a l’Agència Catalana de l'Aigua i al Institut Geològic de Catalunya.

4- Disposar que un cop finalitzi el període d’informació pública es doni compte al Ple comarcal per tal de
procedir a aprovar-lo provisionalment, si s’escau.

5- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el president o la gerent del Consell a l’efecte que pugui
executar aquest acord.”

El que es fa públic per a general coneixement i a l’efecte de presentació d’al·legacions en el termini establert
en el punt segon de l’acord.
L’expedient corresponent es pot consultar a les oficines del Consell Comarcal d'Osona, en horari de dilluns a
divendres de 9 a 24 hores.

Vic, 27 de març de 2014

Anna Seijas i Vila
Gerent
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