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Administració Local
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Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en sessió de data de 27 de juny de 2016, va aprovar
inicialment el Pla especial urbanístic a l’àmbit del càmping “El Templo del Sol” l’Hospitalet de l’Infant, juntament amb
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) que en forma part del Pla esmentat, el qual se sotmet a consultes de les
Administracions públiques afectades i del públic interessat, així com, a informació pública pel termini de quarantacinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació edictal, durant els quals es poden presentar les
al·legacions que es considerin adients.
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.
El mateix acord plenari aprova suspendre l’atorgament de llicències d’edificació, d’instal·lació o ampliació d’activitats
o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini
màxim de dos anys des de l’inici de la suspensió i que afecta a l’àmbit determinat del conjunt del Pla especial
urbanístic a tràmit.
Contra aquest 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 publicació.
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 publicació.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Vandellòs, a la Plaça
Ajuntament, 5, i a la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant al carrer Alamanda, 4, en horari d’atenció al ciutadà
durant el termini de 45 dies (hàbils) i a la pàgina web de l’Ajuntament. http://www.vandellos-hospitalet.cat

CIE: BOPT-I-2016-05778

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 8 de juliol de 2016.
La secretària general, M. Àngel Benedicto Esclarin.
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