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Disposicions

EDICTE

de 22 de setembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de les Terres de l’Ebre referent al municipi d’Amposta.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 5 de 
juny de 2008, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2008/032507/E
Modiicació puntual del Pla d’ordenació urbanística número 009, referent a la 
inclusió del nou ús, generació d’energia elèctrica a partir d’energies renovables, 
al terme municipal d’Amposta.

Vista la proposta de la Ponència tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, a questa Comissió acorda:

1.- Aprovar deinitivament la modiicació puntual núm. 009 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal d’Amposta, referent a la inclusió del nou ús, generació d’energia 
elèctrica a partir d’energies renovables, promoguda i tramès per l’Ajuntament.

2.- Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents, al DOGC a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Text Refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

3.- Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa i a la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, al Servei Territorial d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre, al carrer Nou del vall, 10-12 de Tortosa.

Tortosa, 22 de setembre de 2008

TERESA CARBÓ ESPUNY

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
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ANNEX

Normes urbanístiques de modiicació puntual del Pla d’ordenació urbanística número 009, referent a 
la inclusió del nou ús, generació d’energia elèctrica a partir d’energies renovables, d’Amposta.
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EDICTE

de 23 de setembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de les Terres de l’Ebre referent al municipi de Sant Carles de la Ràpita.

Una vegada s’han acreditat el compliment dels punts inclosos a l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, la Secretària d’aquesta 
ordena la publicació del següent acord.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 24 
de juliol de 2006, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2006/023010/E
Modiicació puntual del PGOU, per a l’establiment d’habitatges dotacionals a la 
zona de Guardiola, al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar deinitivament la modiicació puntual del PGOU, per a l’establiment 
d’habitatges dotacionals a la zona de Guardiola, de Sant Carles de la Ràpita, ha estat 
promogut i tramès per l’Ajuntament, supeditant la publicació del present acord i de 
les normes urbanístiques en el DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, a la presentació de la documentació 
que esmeni els punts següents:

1.1 S’haurà d’aportar un nou plànol d’ordenació en el que l’avinguda Perepons 
no quedi afectada pel nou ediici de la biblioteca i es ixin les separacions amb els 
ediicis veïns.

1.2 S’haurà d’esmenar l’errada material observada al punt 6 de la memòria.

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord i consegüent executivitat a la presen-
tació de les normes urbanístiques i plànols d’ordenació de la igures de planejament 
urbanístic en suport informàtic. Aquest haurà de portar una etiqueta adherida o 
impresa en la seva superfície que contingui: nom de la igura de planejament, nom 
del municipi, acord d’aprovació o veriicació, data i organisme que l’han adoptat, 
certiicació emesa per la secretaria de l’Ajuntament on consti que el document in-
formàtic es correspon exactament amb l’aprovat en el darrer acord de tràmit adoptat 
i, conseqüentment, amb l’aportat en suport paper (article 3 de l’Ordre 343/2005, de 
27 de juliol, que desplega l’article 7 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme).

—3 Facultar al Secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre per tal que, un cop acreditat el compliment dels punts anteriors, ordeni la 
publicació d’aquest acord per tal que aquest esdevingui executiu.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa i a la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, al Servei Territorial d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre, al carrer Nou del vall, 10-12 de Tortosa.
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