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litzar l’edificació fins a la finalització de les
obres.

1.8 Base desena. Cal suprimir aquesta base.

—2 Indicar l’oportunitat de redactar un text
refós on s’incorporin les prescripcions anteriors,
per tal de facilitar el dret d’accés als arxius i la
consulta dels documents als ciutadans.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
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 admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desesti-
mat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat
i notificat la resolució expressa i quedarà ales-
hores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, a l’arxiu de
planejament de la Direcció General d’Urbanis-
me del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 1 de juliol de 2004

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona

(04.155.152)

EDICTE
de 2 de juliol de 2004, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Navàs.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2002/004339/B/00001 i 2
Autorització en sòl no urbanitzable per a l’acti-
vitat de centre terapeuticoresidencial a can Coll
de Palà de Torroella, al terme municipal de Navàs

Recursos d’alçada acumulats interposats d’u-
na banda, pel senyor Ramon Manuel Alcaide
Aragon, com a gerent, que actua en nom i re-
presentació de l’entitat Fundación Salud i Co-
munidad, i de l’altra banda, per la senyora Maria
Àngela Estruch i Carbonell, en la seva qualitat
d’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de
Navàs, en relació amb la denegació de l’autorit-
zació en sòl no urbanitzable per a l’activitat de
centre terapeuticoresidencial a can Coll de Palà
de Torroella, al terme municipal de Navàs.

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar els recursos d’alça-
da acumulats interposats d’una banda, pel se-
nyor Ramon Manuel Alcaide Aragon, com a
gerent, que actua en nom i representació de l’en-

titat Fundación Salud i Comunidad, i de l’altra
banda, per la senyora Maria Àngela Estruch i
Carbonell, en la seva qualitat d’alcaldessa pre-
sidenta de l’Ajuntament de Navàs, contra l’a-
cord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 21 de gener de 2003, pel qual es
va denegar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juli-
ol, la sol·licitud d’autorització en sòl no urbanit-
zable per a l’activitat de centre terapeuticore-
sidencial a Can Coll de Palà de Torroella, de
Navàs i, en conseqüència:

—1 Deixar sense efecte l’acord impugnat.

—2 Aprovar, de conformitat amb els articles
127 i 128 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, la sol·licitud d’autorització en sòl no ur-
banitzable per a l’activitat de centre terapeuti-
coresidencial a Can Coll de Palà de Torroella,
de Navàs.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar des de l’endemà de rebre la no-
tificació, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri proce-
dent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 2 de juliol de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.159.106)

EDICTE
de 2 de juliol de 2004, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2001/001092/G/00025
Revisió del Pla general d’ordenació urbana, al
terme municipal de Girona

Recurs potestatiu de reposició interposat pels
senyors Rafel Casanova Ball-Llosera i Roser
González Mateu, en relació a la revisió del Pla
general d’ordenació urbana, al terme municipal
de Girona

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar el recurs potestatiu
de reposició interposat pels senyors Rafel Ca-
sanova Ball-Llosera i Roser González Mateu,
contra les resolucions del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de 28 de febrer i
31 de maig de 2002, d’aprovació definitiva amb
prescripcions i conformitat amb el text refós de
la revisió del Pla general d’ordenació urbana de
Girona i, en conseqüència:

Estimar el recurs potestatiu de reposició in-
terposat pels senyors Rafel Casanova Ball-Llo-
sera i Roser González Mateu contra les resolu-
cions del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de 28 de febrer i 31 de maig de 2002,
d’aprovació definitiva amb prescripcions i con-
formitat amb el text refós de la revisió del Pla
general d’ordenació urbana de Girona, i fixar
l’ordenació de l’illa triangular situada entre els
carrers Cartagena, Santa Coloma de Farners i
el riu Güell, en el sector Sant Narcís, segons el
plànol adjunt.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar des de l’endemà de rebre la no-
tificació, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri proce-
dent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 2 de juliol de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.160.111)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR

RESOLUCIÓ
INT/1899/2004, d’1 de juliol, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Govern de 8 de juny de
2004, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergència exterior del sector químic de Tar-
ragona (PLASEQTA).

Atès que en data 8 de juny de 2004, el Govern
de la Generalitat va adoptar l’Acord pel qual
s’aprova la revisió del Pla especial d’emergèn-
cia exterior del sector químic de Tarragona
(PLASEQTA);

D’acord amb el que estableix l’article 80 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat a l’Acord del Govern de la
Generalitat de 8 de juny de 2004, pel qual s’apro-
va la revisió del Pla especial d’emergència ex-
terior del sector químic de Tarragona (PLASE-
QTA), el qual es transcriu com a annex a aquesta
Resolució.

Barcelona, 1 de juliol de 2004

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera d’Interior

ACORD
de 8 de juny de 2004, del Govern de la Genera-
litat, pel qual s’aprova la revisió del Pla especi-
al d’emergència exterior del sector químic de
Tarragona (PLASEQTA)

Per resolució de 10 de novembre de 1993 es
va procedir a aprovar el Pla especial d’emergèn-
cia exterior del sector químic de Tarragona
(PLASEQTA).

Aquest Pla, d’acord amb l’article 18 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Ca-
talunya, és un pla de caràcter especial i es cons-
titueix en el marc orgànic i funcional per preve-
nir riscs químics o, en cas d’emergència produïda
per risc químic, mitigar les conseqüències d’ac-
cidents majors prèviament analitzats, classificats
i avaluats; establint l’esquema de coordinació de
les autoritats, organismes i serveis cridats a in-
tervenir, els recursos humans i materials neces-
saris per a la seva aplicació i les mesures de pro-
tecció més idònies.

D’altra banda l’article 24 de la referida Llei
disposa que els plans han d’ésser revisats peri-
òdicament, a fi de mantenir-ne plenament la
seva capacitat operativa. Altrament preveu que
la revisió ha de ésser aprovada i homologada pel
mateix procediment de l’aprovació i l’homolo-
gació inicials.

Atès el temps transcorregut des de l’aprova-
ció del citat Pla, es fa necessària la seva revisió per
tal d’adaptar-lo als canvis que s’han produït en
la normativa relativa a la prevenció d’accidents
greus, així com a l’evolució que s’ha operat en la
indústria petroquímica de Tarragona, que ha
comportat a banda d’un increment de noves
instal·lacions industrials, canvis en la seva activitat
industrial, com també en l’entorn organitzatiu;

Atès que la competència per l’aprovació de
la revisió del Pla correspon, de conformitat amb

l’article 18.3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, al
Govern de la Generalitat, amb l’informe previ
de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
i ha de ser homologada per la Comissió Naci-
onal de Protecció Civil;

Vist l’informe favorable de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya, de data 17 de
desembre de 2003 i l’acord d’homologació de la
Comissió Nacional de Protecció Civil, de data
15 d’abril de 2004;

A proposta de la consellera d’Interior, d’acord
amb l’article 43.2.a) de la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de protecció civil de Catalunya, el Govern,
d’acord amb l’article 42.2.a) de l’esmentada Llei,
acorda:

Aprovar la revisió del Pla especial d’emergèn-
cia exterior del sector químic de Tarragona
(PLASEQTA).

(04.162.097)

*

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

RESOLUCIÓ
ECF/1900/2004, de 16 de juny, per la qual s’a-
corda l’obertura del període d’informació pú-
blica per fer conèixer el projecte de fusió per
absorció de M.G.C. Insurance, Mutua de Pre-
visión Social per Mútua General de Catalunya
de Previsió Social.

Vist l’expedient núm. T050002/2003, que es
tramita a la Direcció General de Política Finan-
cera i Assegurances als efectes de fer conèixer
el projecte de fusió per absorció de M.G.C. In-
surance, Mutua de Previsión Social per Mútua
General de Catalunya de Previsió Social, la qual
hi està inscrita amb el numero 0001,

RESOLC:
—1 Obrir un periode d’informació pública
perquè qualsevol persona física o jurídica que
acrediti un interès legítim pugui examinar l’ex-
pedient esmentat, de fusió per absorció de
M.G.C. Insurance, Mutua de Previsión Social,
per Mútua General de Catalunya de Previsió
Social, que s’està seguint en aquesta Direcció
General de Política Financera i Assegurances
(c. Pau Claris, 138, 4a planta, 08009 Barcelona),
el qual restarà a disposició de tota persona que
acrediti prèviament la seva condició d’interes-
sada en aquest procediment, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores, a fi que pugui formular
al·legacions al respecte durant 20 dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució en el DOGC.
—2 Autoritzar les entitats interessades a publicar
anuncis en un dels diaris de major circulació en els
respectius àmbits d’actuació, fent-hi conèixer el seu
projecte de fusió i advertint els prenedors del seu
dret a comunicar a aquesta Direcció General, en
el termini d’un mes des de l’última publicació, les
raons que, si s’escau, poguessin tenir per estar
disconformes amb la fusió.
—3 Publicar aquesta Resolució en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es notifica la present Resolució a les persones
interessades en aquest procediment i es fa saber
que contra aquest acte, que no posa fi a la via ad-
ministrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
davant el conseller d’Economia i Finances, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva notificació, d’acord amb el que preveuen els
articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), segons la
redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de ge-
ner (BOE núm. 12, de 14.1.1999).

Barcelona, 16 de juny de 2004

MIQUEL SALAZAR I CANALDA

Director general
de Política Financera i Assegurances
(04.173.054)

RESOLUCIÓ
ECF/1901/2004, de 25 de maig, per la qual es de-
clara finca rústica inexplotable un terreny situ-
at al terme municipal d’Àger.

Vist que el Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques va comunicar a la Direcció


