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Aprovada inicialment per acord del Ple de l'Ajuntarnent en sessió de data 31 de març de
2017, la modificació del Pla General d'Ordenació, que té per objecte, la qualificació
com a equipament públic cultural, docent i tècnic (clau gràfica S8-Sl 1), en sòl no
urbanitzable d'especial protecció, del ?Molí de la Pedrera? i l'estudi aÏnbiental
estratègic.

L'esmentada modificació de Pla General, així com l'estudi aÏnbiental estratègic, de la
qual forÏna part, restarà a disposició dels interessats a l'àrea d'urbanisme de
l'Ajuntament, durant el període d'exposició pública, quaranta-cinc dies comptadors des
de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i
en un diari de màxima difusió; en horari de 9:00 a 14:OOh, de dilluns a divendres, a la
plaça Major núm. 1l de Palafolls i al web oficial de l'AjuntaÏnent www.palafolls.cat.

Queda SuSpès, de conformitat amb els aÏticles 73 i 74 del TRLUC, pel termini màxim de
dos anys, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, i també l'atorgament de ?licències de parceHació de
terrenys, d'edificació, reforÏna, rehabilitació o enderrocament de constmccions,
d'instaHacions o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establerts per la legislació sectorial, en l'àmbit territorial de la
modificació del Pla general d'ordenació aprovada inicialment i grafiat en el plànol de
delimitació número 20.
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De conformitat amb l'establert a l'article 102.4 del RLUC, metre estigui sospesa la
tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del que estableix
l'article 71.2 del TRLUC, es poden tramitar els instmments o atorgar les ?licencies
fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les deteÏminacions del nou
planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats,
no es posi en risc l'aplicació del nou planejarnent, una vegada definitivament aprovat.
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