Departament d’Urbanisme

_
Queda suspès, durant el terminin de dos (2) anys, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre 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 autorització municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit del Pla Especial objecte d’aprovació, àmbit grafiat en el
plànol de delimitació que es pot consultar a la web de l’Ajuntament o de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores al Departament d’Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell situat al carrer Sant Pere, Núm. 29-31.
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Pàg. 1-1

Mitjançant Resolució Junta de Govern Local, celebrada, en sessió ordinària, en data 13 de gener de
2020, va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic (PEU) de sòl dotacional, a la parcel·la del carrer
Torredembarra, 23-29, casa de Colònies Artur Martorell de Calafell i va acordar el seu sotmetiment a
informació pública, pel termini d’un (1) mes a comptar des de la publicació del present anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona; a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a
l’àmbit municipal; al Tauler d’Anuncis de la Corporació; així com, a la pàgina web de l’Ajuntament, a
l’efecte que es puguin presentar les al·legacions i / o reclamacions que es tinguin per convenients,
podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores al Departament d’Urbanisme de
l'Ajuntament de Calafell situat al carrer Sant Pere, Núm. 29-31.
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Edicte d’informació pública sobre l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de sòl dotacional,
parcel·la carrer Torredembarra, 23-29, casa de Colònies Artur Martorell de Calafell. Expedient
administratiu núm. 3328/19.
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