Ajuntament de Vallbona de les Monges
EDICTE
Aquesta Alcaldia, en data 22.05.2017 va dictar el següent DECRET núm. 49/2017:
“”Primer.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ del Pla
d’Actuació Urbanística “PAU-1V – Passeig de Montesquiu”, redactat per l’arquitecte el
Sr. Joan Gangolells Feixas.
Segon.- SOTMETRE'L A INFORMACIÓ PÚBLICA i audiència als interessats
mitjançant anunci en el BOP, en un dels diaris de major circulació de la província, en
el taulell d’anuncis municipal i en la web municipal (www.vallbonadelesmonges.cat),
pel termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva publicació en el diari oficial,
amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es
considerin oportunes.
La publicació dels esmentats anuncis servirà de notificació individual per aquells
propietaris que intentada la notificació no s’hagi practicat perquè siguin desconeguts o
per desconèixer el seu domicili a efectes de notificació, així com per aquelles persones
que puguin tenir algun interès o dret sobre els terrenys inclosos dins l’àmbit
d’actuació.
Tercer.- NOTIFICAR individualment el present acord als propietaris afectats que
consten a l’expedient, per tal que durant l’esmentat termini, comptat des del dia
següent de la recepció de la corresponent notificació, puguin examinar el projecte
elaborat i al·legar davant aquesta administració tot allò que estimin convenient i
oportú en defensa dels seus drets.
Quart.- SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o
ampliació d’activitats en l’àmbit comprès pel Pla d’Actuació Urbanística “ PAU 1 V”.
Cinquè.- SOL·LICITAR AL REGISTRADOR DE LA PROPIETAT de Tàrrega que
procedeixi a practicar l’anotació marginal de cada finca afectada, per l’inici de
l’expedient de reparcel·lació de referència, corresponent a la finques de registre
número: 60; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2064 i 1835.””
El que es fa públic als efectes previstos als articles 116 i 119.1.c) del Decret Legislatiu
1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la LUC i article 165 del Decret 305/2006, de
18 de juliol.
Es podrà consultar l’expedient en horari d’oficina de dilluns a divendres de 10 a 14
hores en les oficines municipals, excepte dijous en horari de 16 a 20 hores, situades al
carrer de Prat de la Riba, núm. 3 de Vallbona de les Monges.
Vallbona de les Monges, 23 de maig de 2017
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