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En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 9 de juliol de 2019 (inserció CVE-

2019-06201) es va publicar edicte en relació a l’acord adoptat pel ple municipal de data 4 

de juliol de 2019 d’aprovació de la pròrroga, per un termini d’un any, de la suspensió de 

llicències acordada amb motiu de l'acord de ple municipal de data 10 de juliol de 2018 

d'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre, pròrroga que 

finalitzava el dia 17 de juliol de 2020. 

Amb motiu de la disposició addicional tercera del Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual 

es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 

per la COVID-19 es van suspendre els terminis administratius a partir del mateix dia i fins al 

dia 1 de juny de 2020 d’acord amb l’establert a l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 

de maig, pe qual es va prorrogar l’estat d’alarma declarat per Reial Decret 463/2020, i per a 

la qual cosa es fa públic que la pròrroga per un termini d’un any de la suspensió de 

llicències acordada amb motiu de l'acord de ple municipal de data 10 de juliol de 2018 

d'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre que finalitzava el 

dia 17 de juliol de 2020 finalitzarà el dia 3 d’octubre de 2020. 

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. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 2 de juliol de 2020 

El secretari acctal. 

 

David Torres Fabra 

 
 
 


		2020-07-02T07:45:34+0200
	David Torres Fabra - DNI 52601637Q (AUT)




