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Disposicions

EDICTE

de 24 de febrer de 2009, 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 6 de 
novembre de 2008, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2008/033860/E
Pla especial urbanístic “Barraca de l’Ametllé”, 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. Aprovar deinitivament el Pla Especial urbanístic “Barraca de l’Ametllé” 
d’Amposta, promogut i tramès per l’Ajuntament, incorporant d’oici a l’article 5 de 
la normativa les prescripcions següents:

1.1.· Caldrà arborar el límit sud oest de la zona de recepció mitjançant una ilera 
d’arbres que permeti la separació visual entre l’espai d’aparcament (i l’autopista 
AP-7) i la resta de zones delimitades pel Pla especial (zona de lleure, mixta i d’in-
terpretació).

1.2.- Previ atorgament de qualsevol llicència municipal a l’àmbit del present 
PEU, caldrà recaptar un informe favorable de la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

—2 Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents, al Diari 
Oicial de la Generalitat de Catalunya 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 del 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’urbanisme, al Servei Territorial d’Urba-
nisme de les Terres de l’Ebre, al carrer Nou del Vall, 10·12 de Tortosa.

Tortosa, 24 de febrer de 2009

TERESA CARBÓ ESPUNY

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

Normes urbanístiques de Pla especial urbanístic Barraca de l’Ametllé, al terme municipal d’Amposta
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