Expedient: 2020/318/06.01.01 -Planejament general

EDICTE
El ple de l’Ajuntament, en sessió plenària de data 31 de març de 2021, ha adoptat l’acord
d’aprovació inicial de l’EXPEDIENT NÚM. 4 DE MODIFICACIÓ DEL POUM
D’ALCOELTGE (PMU2) i del seu conveni urbanístic, que - en la seva part dispositiva textualment diu:
“4. Aprovació inicial de l’expedient núm. 4 de modificació del POUM d’Alcoletge
(PMU2) i del seu conveni urbanístic. (...)
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4
DEL POUM D’ALCOLETGE consistent en la delimitació del sistema d’equipaments
del PMU 2 El Tossal i modificació de l’ordenació d’una parcel·la situada a l’av. del
Castell núm. 17, elaborat per l’arquitecte Sr. Pau Forns Agulló i el conveni urbanístic
elaborat en relació a aquesta modificació i que forma part d’aquest expedient,
elaborat per l’advocat de l’Ajuntament, Sr. Simeó Miquel Roé i signat pel Sr. Jaume
Lladós Guasch, Sra. Maria Carmen Solé Castañé, Sr. Oriol Cano Sobrevals i, en
representació de l’Ajuntament d’Alcoletge, pel Sr. Josep Ma. Gras Charles, alcaldepresident de la Corporació.
Segon.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves
determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent, en els
termes i l’àrea que consta en la documentació que obra en aquest expedient, d’acord
amb els articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya així com
l’art. 103 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
D’acord amb els articles anteriors, la durada de la suspensió és d’UN (1) ANY; en els
termes previstos a l’art. 74 del TRLLUC i 103.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tanmateix els efectes de la suspensió finalitzaran en el moment de l’entrada en vigor de
la figura de planejament la formulació de la qual hagi donat lloc a l’acord de suspensió
o, en el seu cas, amb la denegació de l’aprovació de la figura de planejament.
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Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial d’aquest
expedient.
Tercer.- Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal i tota la documentació que l’integra, obrir un període d’informació
pública durant un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida així com al Diari Segre i la web municipal (www.alcoletge.cat). Durant aquest
període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es
presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Quart.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
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Cinquè.- Fer constar, expressament, que el document genèric de la modificació
aprovada és igual que el document comprensiu a què fa referència l’art. 8.5 (a) del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLLUC), per la qual cosa no consta
l’elaboració d’aquest document de forma individualitzada.
Es sotmet aquest expedient a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un (1) MES, a
comptar des de la data de l’última publicació obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i en el Diari Segre.
Durant aquest termini qualsevol interessat el pot examinar a les dependències municipals
(c/ Sitjar, 2. 25660. ALCOLETGE), en horari d’oficina, (8 a 15 hores, de dilluns a divendres)
perquè formulin les al·legacions que es considerin oportunes. També es podrà consultar
l’expedient a la web municipal (www.alcoletge.cat).
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcalde,
Josep Ma. Gras Charles
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