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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

Redacció anunci informació pública. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A DIVERSOS ASPECTES DE
LES ORDENANCES URBANÍSTIQUES QUE
PRECISEN ACTUALITZACIÓ. (MP-112)

AJUNTAMENT DE SALOU
Secció de Planejament i Gestió Estretègica de Ciutat
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Salou en sessió oridinària de data 27 de gener de 2021 va acordar
aprovar inicialment la proposta de “modificació puntual del POUM referent a diversos
aspectes de les ordenances urbanístiques que precisen actualització. (MP-112). Salou.”
l’alteració dels seus límits”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura –Àrea de
Planejament-, en data novembre de 2020 (Expedient núm. 8067/2020).
Així mateix, també es va acordar suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o d’usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial; en tot el sòl urbà del municipi, segons plànol
annex, sempre i quan es vegin afectades per alguns dels articles que ara es modifiquen, pel
termini màxim de dos anys o fins l’entrada en vigor del nou planejament d’aquesta
modificació.
L’acord d’aprovació i la proposta de modificació puntual se sotmeten a informació pública pel
termini d’un mes, a comptar des del dia següent en què aparegui publicat l’anunci al BOPT o
DOGC, prenent com a referència l’última d’aquestes publicacions, per tal que les persones
afectades puguin presentar les al·legacions que tinguin per convenients. L’esmentada
documentació podrà examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic (de 9.00 a 14.00 hores),
amb cita prèvia, a la Casa Consistorial, a la Secció de Planejament i Gestió Estratègica de
Ciutat, Passeig 30 d’octubre, 3a planta, al tauler d’edictes i a la web municipal www.salou.cat
Salou.
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