ANUNCI 11/2019
Per acord del Ple del dia 17-10-2019 s’ha aprovat inicialment l'Addenda al Conveni
Urbanístic de 14 de febrer de 2013, per a fer efectives, amb caràcter executiu, les previsions
fixades a l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic del projecte constructiu de
l’aprofitament hidroelèctric de Cabiscol II en el riu Segre, en la part que afecta al municipi del
Pont de Bar, que ha de quedar incorporat i formar part de la documentació del Pla Especial
Urbanístic de la variant del Camí de Sant Jaume, al seu pas pel Mas dels Arenys, al terme
municipal del Pont de Bar, per permetre rectificar la descripció del camí d'accés a
l'aprofitament hidroelèctric Cabiscol II com a variant del Camí de Sant Jaume al seu pas pel
Mas dels Arenys i les operacions connexes, tot a fi i efecte de fer efectives, amb caràcter
definitiu i executiu, les previsions del projecte constructiu de l’aprofitament hidroelèctric de
Cabiscol II en el riu Segre, en la part que afecta al municipi del Pont de Bar, presentat per
CENPAR SA.
S’obre un termini d’informació pública de vint dies hàbils comptats a partir de la publicació
d’aquest Edicte al BOP de Lleida, per tal que tothom pugui examinar l’expedient i el text
inicial de l'addenda al conveni, en les oficines de l’Ajuntament (Plaça Major, 1, del Pont de
Bar) durant hores d’oficina, i presentar les al·legacions i reclamacions que s’estimin adients.
Qualsevol interessat també podrà consultar el text íntegre de l'addenda al conveni que
s’exposa al públic a la plana web municipal http://pontbar.ddl.net/ (apartat de tramitacions
d’urbanisme).
La qual cosa es fa pública per a general coneixement d’acord amb l’article 104 del Text refós
de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
El Pont de Bar, 16 de desembre de 2019
L’ALCALDESSA,
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