EDICTE AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte d’informació pública sobre l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la
regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses. Expedient administratiu núm. 2273/19

Mitjançant Resolució del Ple de l’Ajuntament de Calafell, celebrada, en sessió ordinària, de
data 1 d’abril de 2019, va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la regulació
d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses (exp. adm. núm. 2273/19) i va acordar
el seu sotmetiment a informació pública, pel termini d’un (1) mes a comptar des de la
publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona; a un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal; al Tauler d’Anuncis de la
Corporació; així com, a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’efecte que es puguin presentar
les al·legacions i / o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el
mateix de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores al Departament d’Urbanisme de
l'Ajuntament de Calafell situat al carrer Sant Pere, Núm. 29-31.
_
Queda suspès, durant el terminin d’un (1) any, l'atorgament de tot tipus de llicències
d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats
o usos concrets i d’altres autorització municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, destinades a clubs i associacions de cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques,
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal en
aquelles zones i sectors del municipi on estigui admesa aquest tipologia d’usos, àmbit
grafiat en el plànol de delimitació que es pot consultar a la web de l’Ajuntament o de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores al Departament d’Urbanisme de l'Ajuntament de
Calafell situat al carrer Sant Pere, Núm. 29-31.

Calafell, 4 d’abril de 2019

Alexandre Pallarès Cervilla
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El secretari
Alexandre Pallarés Cervilla
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