AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 10 de juliol de 2020,
va acordar aprovar inicialment la “Modificació puntual de les normes
subsidiàries de Móra d’Ebre per la modificació del PERI 1 façana fluvial”,
redactada per l’arquitecte Jaume Bel Homedes per encàrrec de A.
GENERATIVA SL.
Així mateix, va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com
l’atorgament de llicències d’obres dins l’àmbit del PERI 1 de la façana fluvial, a
excepció de les que fossin necessàries per a mantenir la seguretat dels edificis
i de la via pública, fins l’aprovació definitiva de la present Modificació de
Normes Subsidiàries, i com a màxim dos anys d’acord amb l’establert als arts.
73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
D’acord amb allò que s’estableix a l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’expedient se
sotmet a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Més Ebre i al tauler d’anuncis
d’aquesta Corporació per a què durant el citat període es puguin formular
al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.
La documentació de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament,
prèvia cita, i a la web municipal.
Fer constar que contra l’acord de suspensió de la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, així com l’atorgament de llicències d’obres dins l’àmbit del PERI
1 de la façana fluvial, 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 al de la publicació o de la seva notificació.
Joan Piñol i Mora, Alcalde-President
Móra d’Ebre,
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