ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA
El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió de data 24 de setembre de 2018, va
acordar l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial del Subsector 6-A
“La Solana”, de la Sénia, pel que fa a l’ordenació de les illes 3 i 4.
Així mateix, va acordar suspendre, pel termini màxim d’un any, la tramitació
d’aprovacions, autoritzacions i l’atorgament de llicències en l’àmbit objecte de
modificació.
L’expedient es sotmet a informació pública i consultes pel termini de quaranta-cinc
dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i a un diari de premsa perìòdica de més divulgació en l’àmbit
municipal, perquè totes les persones interessades puguin presentar les al·legacions
que es considerin escaients.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar al Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament de la Sénia, al carrer Tortosa, 1, de dilluns a divendres,
de 10.00 a 14.00 hores i a la web municipal (www.lasenia.cat).
Contra l’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 notificació. 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 notificació.
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
La Sénia
L’alcalde
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