Revisió del Pla General Urbanístic d'Almussafes
Almussafes, 8/06/2017
Estimat veí/a,
Ens posem en contacte amb tu per a informar-te de l'inici del Pla de Participació Ciutadana
associat al procés de revisió del nostre Pla General Urbanístic.
Com saps, el nostre municipi requerix revisar i actualitzar este Pla com a document que
regirà el nostre futur desenrotllament urbà per als pròxims 20 anys.
La revisió del Pla General és un llarg procés administratiu la tramitació del qual sol durar entre
3 i 4 anys. Per davant tenim una intensa tasca que requerix el treball i la coordinació de
diferents administracions públiques, tècnics especialistes, col·lectius, empreses, i dels veïns i
veïnes de la localitat.
Durant els mesos de juny a novembre hem organitzat una seriosa d'activitats i espais per a
incorporar la visió de futur i suggeriments dels nostres veïns i veïnes.
El procés arranca amb dos activitats que et detallem a continuació i en les que ens
agradaria comptar amb la teua participació:
Jornada de presentació:
Data: dimarts 13 de juny.
Horari: de 19 a 21 hores en la Llar del Jubilat.
Temes a tractar: Presentació del procés de revisió del Pla General i del Pla
de
Participació Ciutadana.
Taller de participació ciutadana: Itineraris urbans.
Data: dissabte 1 de juliol.
Horari: de 9.30 a 17.30
Temes a tractar: Taller de participació en què es valoraran a peu de carrer els
diferents paisatges urbans del nostre municipi i sobre els quals es faran propostes de
futur a considerar en el Pla General.
No dubtes a posar-te en contacte amb la Regidoria d'Urbanisme o l'equip de Planifica per a
obtindre més informació i inscriure't en les activitats.
Esperem comptar
participació!

amb

la

teua

Antonio González Rodríguez,
Alcalde´d'Almussafes
Dades de contacte:
Aj´d'Almussafes – Regidoria d'Urbanisme.
Passeig del Parc, 5, 1a planta (edifici antiantiga Càmera agrària)
Tel. 96 178 20 50 (ext. 1)
Planifica ‐ Equip Redactor
Carrer Cirilo Amorós, 6t 1a Planta. Tel. 96.381.28.
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