
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

ANUNCI sobre aprovació inicial del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable del Càmping Caravàning
Park Playa Barà.

Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable del Càmping Caravàning Park Playa Barà,
per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2019, de conformitat amb l'article 85.4 del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública
pel termini d'un mes a comptar des de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un Diari de major difusió a l'àmbit local i al tauler d'anuncis municipal
d'aquest Ajuntament.

Durant aquest termini l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals
situades al carrer Joan Carles I, 15 perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari
d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://seu-e.cat/web/rodadebera.

Així mateix, es va acordar suspendre pel termini d' UN (1) ANY l'atorgament de llicències urbanístiques a
l'àmbit del Pla Especial en tràmit, sense perjudici de poder-se sol·licitar actuacions sotmeses a comunicació
prèvia que responguin a necessitats justificades de manteniment de les edificacions i /o instal·lacions
actualment legalitzades.

 

Contra l'acord de suspensió de llicències, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des
del dia següent de la seva notificació.

Contra la resta d'acords, per tractar-se d'actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.

 

Roda de Berà, 17 d'octubre de 2019

 

Pere Virgili Domínguez

Alcalde
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