ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE VALLMOLL

El Ple de l’Ajuntament de Vallmoll en sessió extraordinaria de data 13 de maig
de 2021 va aprovar inicialment:

-La modificació puntual nº 10 de les Normes Subsidiàries de Vallmoll quina
finalitat és la modificació dels articles 40, 47, 50, 62, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 101, 104, 105, 107, 108 i 112, així com la qualificació d’una parcel·la
urbana com a sistema viari.
-La modificació puntual nº 12 de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Vallmoll quina finalitat és ampliar la superfície de l’àmbit del Pla especial
urbanístic de protecció del Castell de Vallmoll.

Igualment, es va acordar:

-SOL.LICITAR, simultàniament al tràmit d'informació pública un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més
llarg.

-SUSPENDRE l’atorgament de llicències en la totalitat d’àmbits afectats per la
modificació puntual de normes subsidiàries.

D’acord amb l’anterior, se sotmeten a informació pública pel termini d’un mes els
expedients de modificació 10 i 12 de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Vallmoll , als efectes que els possibles interessats puguin presentar
reclamacions, al·legacions o suggeriments, que seran resolts pel Ple de la
Corporació.

La documentació es pot consultar de dilluns a divendres a les oficines municipals
(Plaça Major nº 3 , Vallmoll) en horari de 10 del matí a 2 de la tarda i a la página
web www.vallmoll.cat

Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques,
poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o
expedient i obtenir còpies.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents
que considerin oportú aportar en relació a l'instrument o expedient sotmès a
informació pública.

Vallmoll, a 20 de maig de 2021.
L’Alcalde de Vallmoll
Josep Lluís Cusidó i Prats
JOSEP LLUÍS
CUSIDÓ PRATS DNI 77779128M
(AUT)
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