AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en la sessió ordinària del dia 28 de juliol de
2022, va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, PER DISPENSA
DE RESERVA DE PLACES APARCAMENT EN EDIFICACIONS EXISTENTS.
L’expedient es sotmet a un període d’informació pública pel termini d’un mes, a
comptar des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant edictes al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en un diari
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web municipal
www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions
i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del
RLU.
Es suspenen preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions
modifiquin el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics,
plans especials urbanístics, 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. Els efectes de la suspensió s’exhauriran
definitivament un cop aprovada definitivament la modificació puntual. No obstant,
d’acord amb allò establert a l’article 74.1 del TRLU, el termini de la suspensió no
pot tenir una durada superior a dos anys.
Durant el termini d’informació pública, l’expedient es podrà consultar al
Departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Mollerussa, de 9.00 a 14.00 hores
tots els dies feiners (Plaça de l’Ajuntament núm. 2) demanant cita prèvia i a la
pàgina web www.mollerussa.cat.
Mollerussa, a la data de la signatura electrònica.

Pere Garrofé Cirés
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L’Alcalde acctal.,
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