AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

IVETTE FARRAN DURAN, SECRETÀRIA-INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDANS.- LES GARRIGUES.- LLEIDA.

CERTIFICO:
Que ple de Castelldans, reunit en sessió ordinària de data 31 de juliol de 2019, es va adoptar el següent acord que a
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continuació es transposa:

6.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT.

En sessió plenària celebrada en data 1 d’abril de 2019 es va aprovar inicialment el projecte de Modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament, el qual incloïa els següents documents:

-

Document de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Castelldans.

-

Document ambiental estratègic.

L'expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
núm. 72 de data 11 d’abril de 2019, en el diari Segre de data 9 d’abril de 2019 al tauler d'edictes electrònic, durant el termini
d'un mes.

Havent finalitzat el termini d’un mes, no s’ha formulat cap reclamació ni al·legació, segons consta en el certificat de la
Secretaria de la Corporació que es troba a l'expedient.

L'acord va ser notificat als ajuntaments dels termes municipals veïns al TM de Castelldans, així com a la Oficina territorial
d’avaluació ambiental a Lleida i a la Comissió territorial d’urbanisme a Lleida.

Tanmateix es van sol·licitar els corresponents informes sectorials, els quals ja han estat emesos, o bé, han exhaurit el termini
per fer-ho. En vista dels informes emesos s’han realitzat les modificacions oportunes al text inicial, en cas que s’hagi
escaigut.

Per tot l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Castelldans, acorda per cinc vots a favor i dues abstencions dels regidors
assistents:

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament.
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SEGON.- Fer públic l'acord d'aprovació provisional per mitjans telemàtics, d'acord amb 1'art. 8.5.c) del Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d'agost.

TERCER.- Trametre la documentació de l'expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida

QUART.- Contra aquest acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

cap tipus de recurs. “

I perquè així consti, lliuro aquest certificat, amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Castelldans, 2 d’agost de 2019.

Vistiplau
L’ALCALDE

Signatura: CN=CONRAD LLOVERA SALA - DNI
78068019Q (AUT), SERIALNUMBER=IDCES78068019Q, G=CONRAD, SN=LLOVERA SALA - DNI
78068019Q, T=ALCALDE, OU=Treballador públic de
nivell alt d'autenticació, OID.2.5.4.97=VATESP2507900E, O=Ajuntament de Castelldans, C=ES
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Signatura: CN=CPISR-1 C IVETTE FARRAN
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