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Disposicions

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE

de 19 de desembre 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 4 de 
setembre de 2008, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2008/032970/E
Errada material del Pla d’ordenació urbanística municipal número 003, referent 
a les condicions d’ediicació dels àtics d’algunes illes amb clau 10a i clau 11, al 
terme municipal d’Amposta

Per tot l’exposat, vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre acorda:

1.- Corregir l’errada material existent al del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Amposta, núm. 003, referent a les condicions d’ediicació dels àtics d’algunes illes 
amb clau 10a i 11, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

2.- 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, 19 de desembre de 2008

TERESA CARBÓ ESPUNY

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

(08.354.008)
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