EDICTE
Pel Ple de l’Ajuntament de Calafell, en la sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 5 de
novembre de 2018, en relació al Sector de Sòl Urbanitzable PPU 4 de Bellamar Nord del
POUM de Calafell de Calafell (Exp. Núm. 8040/2018), es va adoptar, entre d’altres, el
següent acord:
Suspendre potestativament, per el termini d’un (1) any, la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de
suspendre l’atorgament de llicència de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial per la necessitat d’estudiar i elaborar la modificació puntual del Sector de Sòl
Urbanitzable PPU 4 de Bellamar Nord del POUM de Calafell i evitar la tramitació dels
esmentats expedients que puguin arribar a ser contradictoris.
D’acord amb que preveu l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest acord va incorporar el plànol de
delimitació de l’àmbit subjecte a la suspensió i va acordar posar-ho a disposició del públic,
en el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, carrer Sant Pere, 29-31,
podent consultar-se de dilluns a divendres, en horari d'atenció al públic, de 9 a 14 hores.
Fent-se públic pel general coneixement, informant als interessats que contra el present
acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, alternativament, o recurs de
reposició potestatiu, en el termini d’un mes, a comptar des de el dia següent a la recepció
d’aquesta notificació, davant d’aquets Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant dels Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de el dia
següent a la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si la opció és
interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci. Així mateix podrà interposar qualsevol altre recurs que consideri
pertinent.

El secretari
Alexandre Pallarès Cervillla

Signatura electrònica

CPISR-1 C
ALEXANDRE
PALLARÈS
CERVILLA

