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ANUNCI PER LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 7 DEL POUM
L’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes i amb caràcter previ a
l’elaboració del projecte d’ordenança, exigeix que es dugui a terme una consulta
pública, a través del portal web municipal, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels
ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura
norma i sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
En compliment de l’esmentada norma cal sotmetre a consulta pública prèvia
l’elaboració de la Modificació Puntual núm.7 del POUM d’Anglès, que té per
objecte corregir .
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a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
L’article 182 Zona cases aïllades, clau 06d, de la Normativa del POUM d’Anglès
reprodueix la normativa de l’anterior planejament general, el Pla General
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament el 21 de febrer de 1990, que
qualificava el grup de Conjunts urbanístic (secció 8). El POUM recull en aquesta
zona la mateixa normativa que era d’aplicació en el PGOU. Al traspassar la
normativa del PGOU al POUM es varen realitzar uns errors que la present
modificació pretén corregir.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
La conveniència de corregir el contingut normatiu de cases aïllades (clau 6d) es
justifica atès que el vigent provoca dificultats en la interpretació i aplicació de la
normativa. La proposta es formula en aquest moment perquè és quan s’ha detectat
l’error.
c) Els objectius de la norma
Posar ordre a les determinacions i donar claredat a la normativa amb la finalitat de
mantenir el projecte original del conjunt sens perjudici d’admetre obres de
restauració, conservació, millora o ampliació.
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d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
No es contemplen alternatives reguladores i no reguladores perquè es tracta de
rectificar un error de transcripció de la normativa i fer-la més clara atenent la
voluntat que el POUM pretenia recollir de l’anterior planejament.

Durant el termini de 15 dies naturals següents a la publicació del present Edicte al
lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho
considerin, podran fer arribar les seves opinions a través de la següent bústia de
correu electrònic: info@angles.cat
Anglès, signat electrònicament

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Jordi Pibernat Casas
L’Alcalde

