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Administració Local

2018-02364
Ajuntament de Calafell

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en la sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 5 de març de 2018, en relació 
a l’aprovació inicial de la modifi cació puntual (VI) del POUM d’ampliació del sector dels PEU de serveis tècnics “La 
Rafela” (exp. 822/18), va adoptar els següents acords:

1.- Aprovar inicialment la proposta de modifi cació puntual núm. VI del POUM del municipi de Calafell d’ampliació de 
l’àmbit del Sector del PEU de serveis tècnics “La Rafela”.
2.- Sotmetre-la a tràmit d’informació pública pel termini d’un (1) mes, a comptar des de la seva publicació mitjançant 
edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, a un diari de premsa 
periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de 
les corresponents reclamacions i / o al·legacions.
3.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
sectorial autoritzi un de més llarg.
4.- Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edifi cació, reforma, rehabilitació o enderroc 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 en què les noves 
determinacions comportin una modifi cació del règim urbanístic, d’acord amb els plànols i la documentació aportada 
per l’equip redactor del Pla, que consta a l’expedient. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any.
5.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, si s’escau, als ajuntaments l’àmbit territorial 
dels quals confi ni amb l’àmbit de la modifi cació que es tramita.

Es posa de manifest que l’expedient de referència es pot consultar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, 
al carrer Sant Pere, 29-31 de Calafell platja, de 9 a 14 hores.

El secretari, Alexandre Pallarés Cervilla
Calafell, 8 de març de 2018
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