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EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 21 de juny de 2021, va aprovar
inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Sentiu de Sió,
de l’àmbit de la Urbanització Sant Miquel, en relació a l’article 115, Zona de trama en edificació
aïllada (clau 4a), i de conformitat 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, se sotmet a informació pública pel
termini d'un mes, a comptar des de l'última publicació obligatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el tauler d’anuncis, en
l’eTauler i en un diari de gran tiratge per a que es puguin presentar les al·legacions que es
considerin oportunes.
A més, estarà a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://www.sentiu.cat]. Durant l’esmentat termini també podrà ser examinat per
qualsevol persona interessada en les dependències municipals situades al carrer de Joan
Solsona, núm. 2 de la Sentiu de Sió, de dilluns a divendres, de les 10.00 a les 13.00 hores, perquè
es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les
noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. Les àrees
afectades són les següents: la Zona de trama en edificació aïllada (clau 4a), de la Urbanització
Sant Miquel de la Sentiu de Sió.
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