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El Ple de l’Ajuntament del Pinell de Brai, en sessió extraordinària urgent, de data 9 de 

juny de 2022, va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries 

del Planejament urbanístic, 2/2022 el qual se sotmet a informació pública pel termini de 

trenta dies durant els quals es poden presentar les al·legacions que es considerin adients. 

 

 

Així mateix va acordar suspendre pel termini de dos anys la tramitació de plans 

urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com 

també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 

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 identificats al plànol de delimitació que s'incorpora 

al present acord. En tots els casos, els efectes de la suspensió s’ extingeixen amb 

l’entrada en vigor de l’instrument de planejament. 

 

 

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de 

l’Ajuntament de l’Ajuntament del Pinell de Brai, els dies feiners i al web. 

 

Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 

qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 

de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs 

de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 

des del dia següent de la seva notificació. 

 

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 

 

El Pinell de Brai, 16 de juny de 2022 

 

 

L’Alcaldessa 

Eva Amposta Serres 


