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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DEL CATLLAR
ANUNCI sobre informació pública de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal.
El Ple de l’ajuntament, en data 26 de març de 2015, va aprovar inicialment l’expedient de modificació puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del Catllar, en una zona situada a cavall entre el sector 24
(Parc de Llevant) i la part del camp de golf que pertany a aquest municipi.
D’acord amb el que preveu l’article 94 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme , en relació amb l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, les modificacions es sotmeten a informació pública pel termini d’un mes que
començarà a comptar des de la seva darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari de premsa
periòdica o al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Els expedients es podran consultar a les oficines municipals (Plaça de la Vila, 1) en horari d’atenció al públic i a
la pàgina web de l’ajuntament (http://www.elcatllar.cat).
Alhora es va acordar suspendre pel termini de dos anys l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit
objecte d’aquesta modificació puntual del POUM. En tots els casos, els efectes de la suspensió s’extingeixen
amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.
A l’expedient s’incorpora el plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació
de procediments, el qual ha queda també a disposició del públic a les oficines de l’Ajuntament durant de tot el
termini de la suspensió.

Contra aquest darrer acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.

El Catllar, 20 de maig de 2015
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