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AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Edicte d’aprovació inicial del POUM
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 de juliol de 2013, va
acordar:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Viladamat i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.
Segon.- Sotmetre l’esmentat Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, d’acord amb el que disposa
l’article 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, a informació
pública per termini de quaranta-cinc dies, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte en el BOP i en un dels diaris de
més divulgació en àmbit provincial, per tal que les persones interessades el puguin examinar i presentar les al·legacions o observacions
que estimin convenients.
Durant el termini d’informació pública l’expedient restarà a les oficines municipals en horari d’atenció al públic:
- Lloc: Ajuntament de Viladamat, Plaça de la Vila, 1 Viladamat.
- Horari de consulta de l’expedient: dilluns, de 9 a 13h. i de 16 a 20h.;
dimarts i dijous, de 9 a 13h.; i divendres, de 16 a 20h.
- Horari de consulta amb els tècnics: dilluns, de 18 a 20h.
- El contingut dels documents es poden consultar a la web municipal: www.viladamat.cat
Tercer.- Concedir simultàniament audiència als ajuntaments, l’àmbit
territorial dels quals confronti amb el de Viladamat, d’acord amb
l’establert a l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2012, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Quart.- Sol·licitar els informes preceptius als òrgans i organismes
titulars de competències sectorials que puguin resultar afectades
per l’aprovació del Pla, d’acord amb el que determina la legislació
vigent.
Cinquè.- Suspendre, de conformitat amb l’establert a l’article 73.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, la concessió
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de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions, instal·lacions, ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, així com la tramitació dels plans urbanístics derivats, projectes de gestió urbanística i
d’urbanització. Els àmbits de suspensió estan identificats gràficament en la documentació del POUM aprovada pel Ple.
Podran tramitar-se i atorgar-se aquelles llicències i aprovar-se
aquells instruments urbanístics fonamentats en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no posi en risc l’aplicació del nou planejament una vegada
aprovat definitivament.
Viladamat, 8 d’agost de 2013
Irene Palol Ribas
Alcaldessa
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