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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE LLEIDA
ANUNCI pel qual s'aprova deixar temporalment sense efecte la suspensió del POUM.
Es fa públic per a general coneixement que l'Excm. Ajuntament Ple en la sessió celebrada el dia 27 de
setembre de 2019, va adoptar entre altres, l'acord següent:

“12.- APROVAR DEIXAR TEMPORALMENT SENSE EFECTE LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DELS PLANS
URBANÍSTICS DERIVATS CONCRETS I DE PROJECTES DE GESTIÓ URBANÍSTICA I D'URBANITZACIÓ, AIXÍ COM
LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ, REFORMA, REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS,
D'INSTAL.LACIÓ O AMPLIACIÓ D'ACTIVITATS O USOS CONCRETS I D'ALTRES AURTORITZACIONS MUNICIPALS
CONNEXES ESTABLERTES PER LA LEGISLACIÓ SECTORIAL, ESTABLERT EN EL PUNT VUITÈ DE L'ACORD DEL
PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 25 D'ABRIL DE 2018 QUE VA APROVAR INICIALMENT EL PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LLEIDA.

Primer: Deixar temporalment sense efecte la suspensió de la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets
i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com la tramitació de les llicències d'edificació, reforma,
rehabilitació de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, establert en el punt vuitè de l'acord del Ple de
l'Ajuntament de data 25 d'abril de 2018 que va aprovar inicialment el Pla d'ordenació urbanística municipal de
Lleida. La suspensió de llicències i de tramitacions es reprendrà en el moment que s'acordi una nova aprovació
inicial del document del POUM, reiniciant els còmputs del termini de suspensió que quedava o aplicant els
criteris dels articles 73 i 74 del TRLUC.

Segon: Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, a
dos diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'edictes municipal i al web de
la Paeria.”
http://www.paeria.es/TaulerAnuncis/cat/

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des
de el dia següent de la seva publicació d'acord amb l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Lleida, 2 d'octubre de 2019
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