Ajuntament de GANDESA

AJUNTAMENT DE GANDESA
ANUNCI

El Ple de I'Ajuntament, en sessió ordinária celebrada en data 29 de setembre de
2022, ha acordat, amb I'objectiu d'estudiar la revisió modificació de les
determinacions urbanístiques respecte a les activitats dels usos d'estacions de
servei, i ús recreatiu i més específicament, e/s usos de discoteca, sala de ball
,sala de festes amb espectacle ,sala de concert, café teatre i café concert, dintre
del teixit urbá del municipi de Gandesa, el següent:

i

Suspendre pel termini d'1 any, de conformitat amb I'establert per I'art 73.1 del
Decret Legislatiu 112010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme,
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets , I'atorgament de llicéncies
d'edificació, reforma rehabilitació de construccions, d'instal'lació o ampliació
d'activitats dels usos d'estacions de servei, i ús recreatiu i més específicament,
e/s usos de discoteca, sala de ball ,sala de festes amb espectacle ,sala de
concert, café teatre i café concert, dintre del teixit urbá de Gandesa, ámbit
que queda limitat en el plánol que a tal fi ha estat realitzat per I'arquitecte

municipal.
L'ámbit territorial afectat per la suspensió de tramitació i atorgament de llicéncies
está identificat gráficament en el plánol adjunt al present anunci.
De conformitat amb I'article 8.5.a) delTRLUC, amb la informació pública d'aquest
acord, s'exposa en la página electrónica el plánol de delimitació de l'ámbit de

la suspensió.
L'expedient es podrá consultar a les oficines de I'Ajuntament en dies hábils i
hores d'oficina Plaga de I'Ajuntament, número 1, 43780 Gandesa, i a la web
mun icipal www. gandesa.cat
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RÉG|M DE RECURSOS.- Contra I'acord de suspensió de llicéncies, que posa fi
a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva publicació; alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix órgan que I'ha
dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva
publicació

La qual cosa es fa pública en compliment del que estableix I'article 73.3 del
Decret Legislat 112010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme

esa, 30 de

mbre de 2022.

Carles

Pl. de I'Ajuntament,

1.

Tels. 977 420 0O7 - 977 42O 022

.

Fa)<977 421 257

.

43780 GANDESA

.

E-mail: ajuntament@gandesa.cat

,L

L

{

DOCUMENTACIÓ TÉCNICA
PLANOL DE DELJMITACIÓ
AMBIT SUSPENSIÓ LUCENCIES.
.i:

PLANOL AMBIT SUSPENSIÓ LLICÉNclES

ERRUS EFRÉ

.

4ulr.ftl

d ñeñ. S.414 .:@Ol

3 Pr

€é

4É

97¡3oc€ atñ.@co&,M

",Ü
E:1ÉOOO

@

EXCM, AJUNTAMENT
DE GAI\DESA

uMlT AMBIT SUSPENSIÓ LUCÉNCIES

