ANUNCI

La documentació pot consultar-se a la web municipal, www.cardona.cat ,
així com a l‘Unitat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cardona, situada a la
Plaça de la Fira, núm. 1, 2na. planta, de dilluns a divendres, de 9:00h a
13:00h, i els dimarts a la tarda de 16:30h a 18:30h.
De conformitat amb el que disposa l'article 73 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, queda suspès de forma preceptiva l’atorgament de llicències
de parcel·lació, d’edificació, de 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 àmbits en que les noves determinacions comportin una modificació del
règim urbanístic. La durada màxima de la suspensió serà de 2 anys.
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També es va acordar sotmetre-les a informació pública, pel termini d'un
mes a comptar des del dia següent al de la darrera públicació del present
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal o supramunicipal, al
tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l'Ajuntament,
a l'efecte que puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es
tinguin per convenients.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Modificació de les qualificacions urbanístiques de l’àmbit de Cal
Monestir
2. Modificació de la posició de la línia d’edificació de la carretera C-55
dins el polígon industrial La Cort
3. Modificació de l’errada material de la nomenclatura de la qualificació
urbanística clau 6 del polígon industrial La Cort I.
4. Modificació de la derogació errònia del Pla Especial i Catàleg de Béns
Nucli Antic de Cardona.
5. Modificació de l’article 177 (regulació de les construccions ramaderes)
6. Modificació de l’article 176 (condicions generals de construcció,
ampliació o reforma de magatzems).
7. Delimitació de l’àrea de tempteig i retracte a l’illa del Nucli Antic
delimitada per la plaça del Vall, els carrers del Teatre, Doctor Merli, i
de l’Abat.
8. Modificació de l’article 96 (condicions d’ús) amb l’objecte d’introduir
l’ús de cafè-teatre.
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El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 4 de gener de 2018, va acordar
aprovar inicialment les Modificacions Puntuals del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Cardona,
promogudes per l'Ajuntament de
Cardona, següents:

Ferran Estruch i Torrents.
Alcalde-president.
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Cardona, 23 de gener de 2018.

