EDICTE
Aprovació inicial POUM
Aprovat inicialment la modificació puntual del POUM en l’àmbit de La Planeta” (SUD-3),
mitjançant acord del Ple de data 8 de març de 2016, de conformitat amb l’article 85.4 del Text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost es
sotmet a informació pública, per termini d’un mes, a comptar des de la darrera publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Diari " El Vallenc".
Durant l’esmentat termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les
dependències municipals perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. També es
tindrà per aprovada provisionalment pel sòl cas que, durant el període d’informació pública no
es formulessin al·legacions contra aquesta modificació.
En aplicació de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Refosa de la Llei
d’Urbanisme, es suspèn 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 els àmbits per als quals les seves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic vigent. La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys i s’extingirà, en tot cas,
amb l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament.
Contra l’acord de suspensió, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que
l’ha adoptat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona del present acord, o es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de l’esmentada publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia en què s’hagi produït l’acte presumpte.
No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
L'alcalde
José Ruiz Marín
Montferri, 21 d’abril de 2016.

