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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.: 2008/032644/E
Errada material del Pla d’ordenació urbanística municipal número 002, referent a
l’illa situada entre el carrer Valletes, carrer Góngora, passatge Valletes i avinguda
de la Ràpita, al terme municipal de Amposta
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, aquesta Comissió acorda:
1.- Corregir l’errada material existent al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
d’Amposta, núm. 002, referent a l’illa situada entre el carrer Valletes, carrer Góngora,
passatge Valletes i Avinguda de la Ràpita, promoguda i tramesa per l’Ajuntament,
només en el sentit d’excloure el passatge existent del còmput de sistema viari del
municipi i pel que fa les condicions d’ordenació que s’hagin d’aplicar als ediicis
adjacents, caldrà atendre a aquelles que es fan constar al plànol annex del present
acord.
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 públiques 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

Disposicions

71840

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5228 – 3.10.2008

ANNEX
Normes urbanístiques d’errada material del Pla d’ordenació urbanística municipal número 002, referent a l’illa
situada entre el carrer Valletes, carrer Góngora, passatge Valletes i avinguda de la Ràpita, d’Amposta.
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EDICTE
de 24 de setembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida referent al municipi d’Esterri d’Àneu.
L’Ajuntament d’Esterri d’Àneu ha presentat al Servei Territorial d’Urbanisme de
Lleida el document tècnic correctament diligenciat; per tant, és procedent publicar
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, de 12 de juny de 2008.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 12 de juny de
2008, va adoptar l’acord següent:
Exp.: 2008/031911/L
Modiicació del Pla especial urbanístic de reforma interior del nucli antic per a
nous serveis municipals E2, al terme municipal d’Esterri d’Àneu.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, vista la proposta de la Ponència
Tècnica, acorda:
—1 Aprovar deinitivament la modiicació del Pla especial urbanístic de reforma
interior del nucli antic per a nous serveis municipals E2, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, establint, d’oici, la prescripció següent:
Modiicar l’article 9 del Pla especial urbanístic (PEU) vigent, afegint un apartat
4 amb el següent redactat: “Els sòls destinats a espais lliures públics, dins el Pla
especial urbanístic, podran encabir aparcaments soterranis sempre que aquests
siguin de titularitat pública i respectin la funcionalitat dels espais lliures públics”.
—2 Supeditar la publicació d’aquest acord al Diari Oicial de la Generalitat de
Catalunya i la consegüent executivitat, a la presentació per part de l’Ajuntament
del document tècnic correctament diligenciat.
—3 Facultar a la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida
per a què, un cop presentada per part de l’Ajuntament la documentació esmentada a l’apartat anterior, disposi la publicació d’aquest acord i de l’article 9 del Pla
especial urbanístic vigent, amb el nou apartat 4, al Diari Oicial de la Generalitat
de Catalunya 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.
—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 públiques 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, al Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida (avinguda de Blondel,
54, tercera planta).
Lleida, 24 de setembre de 2008
M. DOLORS TELLA I ALBAREDA
Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida
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