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Ajuntament de Monòver
Informació pública de l’acord d’alçament de la suspensió
de la tramitació i l’atorgament de llicències urbanístiques.
[2018/7540]

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26
de juliol de 2018, va adoptar, entre altres, els acords següents:
Primer. Alçar la suspensió de llicències acordada per Ple de 2 de
març de 2018 en la tramitació i l’atorgament de llicències urbanístiques.
Les àrees afectades per l’alçament de la suspensió són les següents:
– Àmbits de planejament diferenciat (R) . Només R4 i R9.
– Catàleg de proteccions.
En la resta segueix vigent la suspensió de llicències acordada, i pel
temps que resta fins a l’any de suspensió, és a dir: segueixen suspeses
la tramitació i l’atorgament de llicències urbanístiques en:
– Àmbits de planejament diferenciat (R), excepte R4 i R9.
– I en sòl no urbanitzable, les zones rurals protegides (ZPR) .
Segon. Publicar l’acord de suspensió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, indicant els àmbits i tipus de llicències afectades per
l’alçament de la suspensió de llicències.
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Ayuntamiento de Monóvar
Información pública del acuerdo de levantamiento de la
suspensión de la tramitación y el otorgamiento de licencias urbanísticas. [2018/7540]
Por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de julio de 2018, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Primero. Levantar la suspensión de licencias acordada por Pleno
de 2 de marzo de 2018 en la tramitación y el otorgamiento de licencias
urbanísticas.
Las áreas afectadas por el levantamiento de la suspensión son las
siguientes:
– Ámbitos de planeamiento diferenciado (R). Solamente R4 y R9.
– Catálogo de protecciones.
En el resto sigue vigente la suspensión de licencias acordada, y por
el tiempo que resta hasta el año de suspensión, esto es: siguen suspendidas la tramitación y el otorgamiento de licencias urbanísticas en:
– Ámbitos de planeamiento diferenciado (R), salvo R4 y R9.
– Y en suelo no urbanizable, las zonas rurales protegidas (ZPR).
Segundo. Publicar el acuerdo de suspensión en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, indicando los ámbitos y tipo de licencias
afectadas por el levantamiento de la suspensión de licencias.

Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Monòver, 27 de juliol de 2018.– L’alcalde: Natxo Vidal Guardiola.

Monóvar, 27 de julio de 2018.– El alcalde: Natxo Vidal Guardiola.

