PAERIA DE CERVERA

AJUNTAMENT DE CERVERA
Edicte d’aprovació inicial POUM i ISA
Informació pública de la segona aprovació inicial del pla d’ordenació urbanístic
municipal (POUM) de Cervera i de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA).
El Ple de la Paeria, en sessió celebrada en data 16/12/2014, amb el quòrum de la majoria
absoluta, va aprovar inicialment per segona vegada el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
( POUM) de Cervera i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), en reserva de la posterior
aprovació de l’acta.
L’acord va subjectar-se a informació pública pel termini de 45 dies mitjançant la publicació al
DOGC, BOP, Diari SEGRE, La Veu de la Segarra, al tauler d’anuncis, a l’e-tauler de la
Paeria https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2507290004 i a la pàgina web de la Paeria
www.cerverapaeria.cat, per tal que els interessats poguessin presentar-hi al·legacions i/o
suggeriments fins el 16 de febrer de 2015.
S’ha detectat una disconformitat entre la documentació aprovada pel ple en suport
paper i la documentació publicada a la web de la Paeria i la difosa mitjançant CD
(DOC. 3 NORMES URBANÍSTIQUES D’APLICACIÓ GENERAL), la qual no es
correspon amb l’aprovada.
En conseqüència, mitjançant decret del paer en cap 005/2015 de 15 de gener de 2015
s’ha procedit a solucionar la disconformitat i a sotmetre la documentació aprovada
integrament a informació pública per tal de que es puguin presentar al·legacions i/o
suggeriments pel termini de 45 dies a partir de la última publicació oficial.
Es disposa que les al·legacions formulades com a conseqüència de la primera informació
pública que no s’hagin reflectit en el nou document elaborat es tindran per formulades,
s’incorporaran a l’expedient i es resoldran, de forma motivada i de forma conjunta abans de
l’aprovació provisional del POUM.
El pla i document tècnic comprensiu del POUM i el plànol de suspensió de llicències, poden
consultar-se a el-tauler, al web indicat de la Paeria (art. 8.5.a TRLUC), al mateix temps que
estaran a disposició de qualsevol persona que els vulgui examinar a les oficines de
l’Ajuntament, departament de secretaria, de dilluns a divendres en horari d’atenció al públic
de 9 hores a 14 hores.
Així mateix se suspèn la tramitació de plans urbanístics i de projectes de gestió urbanística i
urbanització, com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets en tot l’àmbit de municipi on les noves determinacions comportin
modificacions en el règim urbanístic vigent d’acord amb els plànols que s’adjunten a
l’expedient (art. 73 TRLUC).
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La suspensió no podrà perllongar-se per un període superior als dos anys a comptar des de
la publicació de l’acord de suspensió de data 6 de maig de 2014.
Contra l’acord d’aprovació inicial al ser un acte de tràmit no dóna lloc a la interposició de cap
recurs. Contra l’acord de suspensió de llicencies, que es definitiu en via administrativa, es
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’1 mes a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en els seu cas, o be directament
contra l’acord de suspensió de llicències, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant del jutjat del contenciós administratiu de la província en el termini de 2 mesos a
comptar des del dia indicat anteriorment.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu, pel
transcurs d’1 mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat
la seva resolució, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de 6
mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre si s’estima convenient.
Cervera, 15 de gener de 2015
El paer en cap,
Ramon Royes Guàrdia
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