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Maria Abarca Martínez, secretària general de l'Ajuntament de Gavà,
CERTIFICO :
Que l’expedient del “Pla Local d’Habitatge de Gavà, 2021-2027”, aprovat inicialment pel Ple
municipal en data 29 d’abril de 2021, ha estat sotmès a informació pública i audiència de les
persones i entitats interessades que figuren a l’expedient durant un termini de 30 dies hàbils
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’anuncis de la Corporació, al web municipal i a un diari
dels de major circulació de la província als efectes d’audiència, i presentació d’al·legacions i
reclamacions.
El termini d’informació pública va finalitzar el 12 de juliol de 2021 en complir els 30 dies hàbils
des de la data de la darrera de les publicacions preceptives, concretament la de la publicació de
l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, ambdós el 27 de maig de 2021. En data 15 de juliol va finalitzar el darrer termini
d’audiència a les persones i entitats interessades.
Durant l’esmentat període d’exposició pública i d’audiència a les persones i entitats interessades,
no s’han presentat al·legacions ni suggeriments al Pla Local d’Habitatge de Gavà, 2021-2027.
L’acord d’aprovació inicial establia en el punt tercer que si durant el termini d’informació pública
de l’expedient no es formulaven al·legacions ni suggeriments, el Pla local d’habitatge de Gavà,
2021-2027 s’entendria aprovat definitivament. En conseqüència, l’acord s’ha d’entendre definitiu.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la tinenta d’alcaldessa i
presidenta de l’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, qui té delegada aquesta
atribució de l’Alcaldia mitjançant Decret 2021002229, de 12 de juliol, publicat al BOPB de 19 de
juliol de 2021.
Vist i plau
La tinenta d’alcalde i presidenta de l’Àmbit
de Territori, Medi Ambient i Transició
Ecològica
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