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EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'ACORD DE LA SEGONA APROVACIÓ 
INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍTICA MUNICIPAL 
 
 

EDICTE 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilamòs, en sessió de data 8 de gener de 2013 va aprovar 
inicialment per segona vegada el Pla d’ordenació urbanística municipal juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental, que forma part del Pla esmentat, el qual se sotmet a 
consultes de les Administracions públiques afectades i del públic interessat, així com, a 
informació pública pel termini de quaranta-cinc dies durant els quals es poden presentar 
les al·legacions que es considerin adients. 
 
Així mateix, va acordar suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, d'edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una 
modificació del règim urbanístic i no suspeses amb la primera aprovació inicial, pel termini 
de dos anys. 
 
La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament a 
la Plaça Major, 04, els dimarts i dimecres, de 10 a 14 hores i al web www.vilamos.es.  
 
Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 
qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
 
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
 
Vilamòs, 9 de gener de 2013 
 
L’Alcalde 
 
 
 
Francesc Castet Condo 


