Dilluns, 19 d'agost de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Tagamanent
ANUNCI
Es fa saber que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de 31 de juliol de 2013, va prendre el següent ACORD:
Acord d’esmena de l’acord d’aprovació inicial del POUM de data 29 de maig de 2013
Vist que en l’acord plenari d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tagamanent, de data
29 de maig de 2013, s’ha observat que cal esmenar i aclarir algun punt de l’acord esmentat,
El Ple per unanimitat, ACORDÀ:
1) En l’acord Primer cal fer esment exprés a l’aprovació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), per la qual cosa,
s’acorda esmenar l’acord primer que queda redactat tal i com segueix:
"PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l’Ajuntament de
Tagamanent, la seva normativa urbanística i les ordenances municipals urbanístiques, que l’acompanyen, formulat per
aquest Ajuntament com a revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi, així com l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental que l’integra."
2) En l’acord Segon, cal concretar el termini de suspensió de llicències i tramitacions que ha començat a computar des
de la darrera de les publicacions de l’acord de 29 de maig de 2013 que va tenir lloc al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 19 de juny de 2013, així la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d’urbanització. És per aquest motiu que s’acorda esmenar l’acord Segon que queda redactat de la següent
forma:
SEGON.- SUSPENDRE, per un termini de DOS (2) anys, de forma simultània a l’aprovació inicial del planejament
general, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com
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, en els diferents àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació
del règim urbanístic que s’assenyalen en els plànols que s’adjunten específics per a la suspensió, a l’empara d’allò
disposat en els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, sense perjudici d’allò que disposa l’article 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme.

"Durant tot el termini d’informació pública la documentació es trobarà a disposició dels interessats a les oficines
municipals de l’Ajuntament, Plaça de la Vila, s/n de Tagamanent, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres (no
festius); i també es podrà consultar a la web de l’Ajuntament (www.tagamanent.cat)."
4) S’acorda PUBLICAR els presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari El 9 Nou i al Diari El Punt, així com al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal,
per a general coneixement.
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3) En l’acord tercer, procedeix afegir un segon paràgraf al text de l’acord on s’indica l’adreça i l’horari on es pot exercitar
el dret d’informació de la documentació sotmesa a informació pública.
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Tagamanent, 31 de juliol de 2013
L’alcalde, Ignasi Martínez Murciano
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