APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA SUE 3 CARRETERA DEL PONT
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Acord adoptat

núm. 25 de 27-4-2015
Aprovació provisional del PMU SUE 3 carretera del Pont
Sr Alcalde
----9 Vots a favor (9): Tots els regidors municipals
Aprovat per unanimitat
Text que es transcriu íntegrament

Vist l’acord d’aprovació inicial del PMU SUE 3 carretera del Pont adoptat en sessió plenària celebrada el
dia 22-9-2014.
Vist que s’han dut a terme les preceptives publicacions i comunicacions als municipis limítrofs, així com
s’ha sol·licitat informe als Departaments de la Generalitat i altres administracions publiques afectades en
l’àmbit de les seves competències.
Atès que durant el període d’exposició pública (2 d’octubre a 2 novembre) no s’han presentat al·legacions.
Fora de termini (24-11-2014) Red elèctrica Española, ha presentat un escrit aportant 2 plànols a on no
consta la zona objecte de tramitació, a on fa constar que la servitud de línies elèctriques afecta una franja
de 25-30 m a cada costat de l’eix de la línia, resultant que comprovat àmbit resulta que el perímetre de la
urbanització està a una distancia aproximada de 60 m de l’eix de la línia elèctrica.
Vist l’informe dels tècnics municipals.
Vist el que disposa el D.LEG 2/2003 del Text refós de la Llei 8/87 Municipal i de Règim local de Catalunya
sobre el procediment reglat, pel que fa a la tramitació de planejament derivat.
Vist el dictamen de la Comissió d’estudi integrada del dia 27-4-2015, el ple acorda
Primer.- Comunicar a Red elèctrica Española, que la zona de servitud de línies elèctriques no afecta
l’àmbit del PMU SUE 3 carretera del Pont (urb. El diumenges) ja que el perímetre de la urbanització està a
una distancia aproximada de 60 m de l’eix de la línia elèctrica.
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de l’àmbit del SUE3 (urb. Diumenges), fent
constar de forma expressa que els canvis introduïts respecte a l’aprovació inicial deriven de informes
emesos dels diferents organismes.
Tercer.- Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, per tal de sol·licitar la seva
aprovació definitiva, d’acord amb el que preveu del Decret Legislatiu 1/2010 TRLU.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde a signar quants documents siguin necessaris per fer efectiu aquest acord.
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Informes Dep. Urb.

PMU SUE 3 carretera del Pont
Comunitat de propietaris els Diumenges
Ple 22-9-2014
BOP 226 de 2-10-2014
Diari el Punt 27-9-2014
(26-9) Catllar, Perafort, Pallaresos, Vallmoll , Garidells
(29-9) Nulles
(30-9) Renau.
RED (Red Elèctrica Española) – fora de termini
Gencat Dep Cultura (11-10-2014)
Gencat Dep. Agricultura (23-10-2014)
Gencat Dep Territori: ACA (1-10-2014) Mobilitat (18-11-2014)
Gencat Dep Interior – DG Emergències i Protecció Civil (27-04-2015)
Diputació – Carreteres (27-4-2015)
Gencat Transport carreteres (3-10-2014)
Gencat Residus (9-10-2014)
Gencat Avaluació Ambiental (10-12-2104)

