EDICTE
El Ple municipal reunit en sessió ordinària el dia 29 de juliol de 2014, va adoptar, entre d’altres:
PRIMER:
PRORROGAR l’acord del Ple de l’Ajuntament de 31 de juliol de 2013 en relació a la suspensió de
la tramitació dels plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, d’acord amb que es
preveu a l’article 73 i 74 del text refós de la Llei d’Urbanisme, en atenció a l’aprovació inicial del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Bisbal d’Empordà.
Es consideren excloses de l’abast de la suspensió de llicències aquelles actuacions a portar a terme
en edificis i instal·lacions existents, situades en terrenys inclosos en els àmbits de suspensió de
llicències que siguin de simple reparació (com les que la Llei d’Urbanisme admet per als edificis i
usos fora d’ordenació, a l’article 108) així com aquells usos i obres de caràcter provisional, d’acord
amb el que es preveu a l’article 53 de la llei d’Urbanisme, també en relació amb els edificis
existents
La pròrroga de la suspensió esmentada de tramitacions i llicències tindrà una durada màxima d’un
any i, en cap cas, no podrà superar el termini de dos anys des de la data de publicació de l’acord i
està imitada als àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic, d’acord amb l’informe i els plànols de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de
llicencies i de tramitació de procediments que figuren a l’expedient.
Queden exclosos de l’abast de la pròrroga de la suspensió de llicències aquells àmbits que ja havien
estat inclosos a l’acord de suspensió potestativa de llicències del Ple de l’Ajuntament de La Bisbal
d’Empordà de 31 de juliol de 2012.
SEGON:
PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), al diari el PuntAvui, al Diari de Girona, al tauler d'anuncis municipals i a la pàgina web municipal.
La Bisbal d'Empordà, 5 d’agost de 2014

L’Alcaldessa

Núria Anglada Casamajor

C:\aeat\2014.08.05-Edicte pròrroga.doc

