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AJUNTAMENT DEL MONTMELL
ANUNCI

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Montmell. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8C90407F5B994658A404623979ABBB93 i data d'emissió 04/01/2022 a les 10:00:29

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2021, ha acordat:
Primer.- Aprovar l’Avanç de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del
Montmell per a la delimitació dels àmbits per implantació de plantes d’energies alternatives i
usos extractius i el seu Document Inicial Estratègic (DIE).
Segon.- Sotmetre l’Avanç de la Modificació puntual, juntament amb el Document Inicial
Estratègic, al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el diari El Punt-Avui i al tauler d’edictes
i a la seu electrònica municipals.
Tercer.- Trametre l’Avanç de la Modificació puntual i el Document Inicial Estratègic a l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès per
tal d’iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb la normativa
sectorial d’avaluació ambiental, amb l’emissió del Document d’abast i de l’Informe territorial i
urbanístic, en el termini de 2 mesos.
Durant el termini d’informació pública, que es computarà a partir del dia següent al de l’última
publicació apareguda al diari o butlletí oficial, es podran formular les al·legacions i/o
suggeriments que es considerin adients.
La documentació es pot consultar de forma íntegra a la seu electrònica de l’Ajuntament del
Montmell, al següent enllaç:
https://www.seu-e.cat/ca/web/elmontmell/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-inormativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis
També es pot consultar presencialment, a l’Àrea de Territori i Urbanisme, els dies feiners, de
les 9:00 a les 14:00 hores.
Recursos:
Contra aquest acord, que constitueix un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix
la interposició de cap tipus de recurs.
El Montmell, a data de la signatura electrònica.
L’Alcalde,
José M. Roldán Lirola
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