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AJUNTAMENT DE RIBERA D’URGELLET

Aprovació inicial projecte urbanització

Anunci d’aprovació inicial del projecte d’urbanització PAU-12 el Pla de Sant Tirs (Ribera d’Urgellet)

Per decret d’alcaldia núm. 74 de data 10 de juny del 2022, s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització
PAU-12 el  Pla de Sant Tirs, promogut per Teix 2013 SLU, i  redactat per l’enginyer Joan Gurrera Lluch,
d’Urbeg, S.L.P.

De conformitat amb els articles 89.6 i 119.2 del Text refós de a Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 1/2020, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, comptat des de
l’endemà al de la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Segre i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, termini durant el qual el projecte podrà ser examinat per
qualsevol interessat en les dependències municipals, perquè es puguin formular les al·legacions que es
considerin pertinents.

Simultàniament,  que  es  concedeixi  audiència  als  interessats,  dins  del  període  d’informació  pública,
mitjançant citació personal, i que es doni trasllat a les empreses de subministrament de serveis afectades i
als organismes públics competents, perquè en el termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte i emetin
els informes corresponents.

Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo,
prèvia cita amb els Serveis Tècnics Municipals, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments
que  es  considerin  pertinents.  Simultàniament  s’ha  concedit  audiència  als  interessats,  dins  del  període
d’informació pública, mitjançant citació personal, i s’ha donat trasllat a les empreses de subministrament de
serveis afectades i als organismes públics competents, perquè en el termini d’un mes es pronunciïn sobre el
projecte i emetin els informes corresponents.

El Pla de Sant Tirs, 10 de juny del 2022
L’alcaldessa, Josefina Lladós Torrent
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