ANUNCI NÚM. 5/2017
Per acord del Ple d'aquest Ajuntament en sessió del dia 04-04-2017, s’ha aprovat
inicialment la següent modificació de Pla especial urbanístic:
- Expedient administratiu núm. 16/2017, modificació puntual núm. 1, per ampliació del
catàleg del Pla especial de masies en sòl rústec, del Pont de Bar, a l'efecte d'incloure les
edificacions conegudes com "El Molí de Castellnou de Carcolze", instat per Carme Visa
Jordana.
S'obre un termini d'informació pública d'un mes comptat a partir de la publicació d'aquest
Edicte al BOP de Lleida i al Diari el Punt de Lleida,, per tal que tothom pugui examinar els
documents que inclou, en les oficines de l’Ajuntament (plaça Major, núm. 1, del Pont de Bar)
de 10 a 14 hores, i presentar les al·legacions i observacions que estimin adients. Igualment
la documentació aprovada inicialment pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament del Pont
de Bar http://pontbar.ddl.net/index.php (apartat de tramitacions d'urbanisme).
També s’ha acordat la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques, d’altres
autoritzacions municipals connexes i també de tramitació de procediments urbanístics, en tot
l’àmbit territorial de la modificació del Pla especial inicialment aprovada d'acord amb els
plànols corresponents que obren en l’expedient i que també s’exposen al públic, que no
podrà excedir de 2 anys i que finalitzarà quan l’expedient s'hagi resolt definitivament si això
es produeix abans. Quedaran fora de suspensió de llicències, les obres que compleixin el
planejament vigent i el planejament proposat.
Contra l'acord de suspensió de llicències es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs
de reposició davant l'Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la
última publicació oficial d'aquest edicte, o bé directament contra aquest acte es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos.
Es fa constar que aquesta publicació produirà els efectes que estableix l’article 44 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, respecte dels interessats amb domicili desconegut.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement d’acord amb l’article 85.4 del Text
refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost
Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de La Llei d'Urbanisme de Catalunya.
El Pont de Bar, 17 de maig de 2017
L'ALCALDE,

Francesc Jordana i Duran

