
ANUNCI

Assumpte: Suspensió potestativa de l’atorgament de llicències. 

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 13 de maig de 2021 va 
adoptar, per unanimitat i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta, el 
següent acord:

Primer.- Suspendre potestativament i pel termini màxim d’un any la tramitació 
de llicències per a la instal•lació d’activitats de generació i transport d’energia 
elèctrica en el sòl no urbanitzable així com de plans urbanístics derivats i de 
projectes i instruments de gestió urbanística i d'urbanització i projectes 
d'actuació específica, com  també  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, 
relatius a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i 
fotovoltaica) i les seves instal·lacions amb la finalitat d’estudiar la redacció de 
la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en l’àmbit que 
es grafia en el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió que consta 
a l’expedient.

Significar que el plànol referit, en compliment de les disposicions dels articles 
73.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i 102 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol estarà a disposició del públic a les oficines municipals al llarg del termini 
de suspensió i a la seu electrònica en l’enllaç facilitat al final d’aquest anunci.

Annex I: Plànol de delimitació de l’àmbit corresponent a l’acord de suspensió 
potestativa.

Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, a un diari de major difusió, a la pàgina web i al tauler d’anuncis 
d’aquesta Corporació.

Tota la documentació juntament amb el plànol identificatiu de l’àmbit, restarà a 
disposició de qualsevol persona interessada durant el referit termini d’un any 
d’acord amb el que determina l’art. 73.3 en relació a l’art. 8.5.a) del TRLUC, al 
tauler d’edictes municipal, a la pàgina web municipal www.elcatllar.cat i a les 
dependències municipals, plaça de la Vila, número 1, amb visita prèvia 
concertada.
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Tercer.- Encarregar als arquitectes municipals l’elaboració de la proposta de 
modificació del POUM, fent-los avinent que disposen del termini màxim d’un 
any  per realitzar aquesta tasca.

Quart.- Significar que contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, 
es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert 
a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat.

No  obstant  això,  podreu  interposar-ne  qualsevol  altre  si  ho  considereu 
convenient,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  40.2)  de  la  Llei  
39/2015, de  l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Enllaç a la seu electrònica de l’ajuntament: https://www.seu-
e.cat/ca/web/elcatllar/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis 

Joan Morlà Mensa
Alcalde 
 
El Catllar, a la data de la signatura electrònica.
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