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EDICTE
L’entitat "THERMO STAR, S.L.", ha sol·licitat llicència municipal per efectuar
obres de reforma d’una nau industrial, per a taller mecànic, a l’immoble
ubicat al núm. 11-15, de la carretera de Vinyols, d’aquest terme municipal.
Atès que es tracta d’obres en una nau ubicada en terrenys en situació
jurídica de sòl urbà no consolidat pendents de gestió i urbanització
compresos al polígon d'actuació urbanística 5.17 CARRER PRATDIP CTRA. DE
VINYOLS, classificats com a zona Industrial Clau VII.
En compliment del què disposa l'article 54 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com
l'article 67 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, l’expedient restarà
exposat a informació pública per un termini de vint dies, comptat a partir
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en la seu electrònica de l’Ajuntament (e-tauler),
perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Durant aquest període, l’expedient es troba disponible, per a la seva
consulta, a la seu electrònica municipal de l’Ajuntament de Reus, a l’espai
anomenat "exposició pública", accedint a través de l’enllaç:
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories
Així mateix, aquelles persones que no disposin dels mitjans electrònics
necessaris i no es trobin obligats a relacionar-se electrònicament amb
l’Ajuntament de Reus, poden consultar presencialment el contingut d’aquest
expedient, acudint a les dependències del departament responsable
(Negociat de Llicències Urbanístiques, c/ Josep Sardà i Cailà, s/n, edifici del
Mercat Central, 1r pis), els dies laborables durant l’horari d’atenció al públic
(de 9 a 14 hores). Per a fer-ho, hauran de demanar cita prèvia, escrivint un
correu electrònic a l’adreça llicencies.urbanistiques@reus.cat, o bé trucant
al telèfon 977010016.
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