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El Consell Ple de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió celebrada amb data de 27 de març de
2014, va aprovar inicialment per segona vegada el Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM) i va acordar exposar al públic el document de Pla (taulell d’anuncis de l’Ajuntament
del 11 abril al 26 de maig de 2014, i a la pàgina web municipal des de el 11 d’abril de 2014
fins a la data actual. També va ser publicat al BOP amb data de 11 d’abril de 2014, i als
diaris La Vanguardia i Ara el dia 11 d’abril de 2014.
Als efectes del compliment del programa de participació ciutadana un exemplar complet del
document ha estat a disposició del públic en les dependències municipals al llarg de tot el
període d’informació pública. També ha estat àmpliament distribuït en format digital i ha
estat disponible en la web municipal durant el període d’informació pública (11.04.14 a
26.05.14). Al mateix temps s’han celebrat diverses sessions informatives i de treball, així
com una permanent presència dels tècnics redactors i municipals en els locals de l’exposició
pública del Pla, per tal d’atendre les observacions i també ajudar a elaborar les possibles
al·legacions.
Durant el període d’exposició pública s’han rebut, en temps i forma, un total de 15 informes
de diversos departaments i entitats oficials, i 34 escrits d’al·legacions al Pla aprovat
inicialment per segona vegada, a més d’altres 15 entrades fora de termini, quina relació
figura al final d’aquest informe.. En relació a les al·legacions formulades i presentades fora
de termini segons la relació esmentada, atenent a la obligatorietat tant de l’Administració
com de l’administrat de complir amb els terminis establerts a la legislació administrativa, no
s’informen les mateixes, sens perjudici d’haver-les analitzat com a suggeriments que en
alguns casos han estat tinguts en compte per l’Ajuntament de Cabrils i incorporats al
contingut del POUM.
El present Informe conté una síntesi del contingut de cada un d’aquests escrits, així com el
corresponent informe tècnic. Es formula a més la proposta de l’equip redactor en relació a
cada un d’ells, a efectes de facilitar la seva resolució pels òrgans de govern municipals.
Aquest informe va ser redactat amb data de 10 d’octubre de 2014 i ha estat ara actualitzat.
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