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Acord de 6 de febrer de 2002

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

—1 Donar conformitat al text refós de la mo-
dificació puntual del Pla parcial Lligallo de Baix
Nord, tramès per l’Ajuntament d’Amposta, en
compliment de l’acord d’aprovació definitiva de
3 d’octubre de 2001.

—2 Publicar aquest acord i el d’aprovació
definitiva de data 3 d’octubre de 2001 al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efec-
te de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 89 del text refós de la legislació
vigent a Catalunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris.

Acord de 3 d’octubre de 2001

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla parcial Lligallo de Baix Nord,
d’Amposta, promoguda per Administració i
Gestió d’Habitatges SL i tramesa per l’Ajunta-
ment, y supeditar la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i consegüent
executivitat, a la presentació d’un text refós, per
triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i deguda-
ment diligenciat, que incorpori les prescripcions
següents:

1.1 S’haurà d’eliminar el sòl edificable d’un
metre d’amplada de l’illa 1, tal com s’assenya-
la al plànol annex.

1.2 S’haurà de donar una nova nomencla-
tura a les claus RM i clau RB modificades, per-
què comporten confusió.

—2 Es recomana fixar una secció, tal com s’as-
senyala al plànol annex, per a les illes que donen
façana al Carrer nou del Delta que afecten als dar-
reres de les edificacions del Carrer Cristòfol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Contra els acords anteriors, que no exhaurei-
xen la via administrativa, es pot interposar re-
curs d’alçada davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques en el termini d’un
mes a comptar de la data de publicació d’aquest
Edicte. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que hi hagi cap resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa administrativa.

Tarragona, 24 d’abril de 2002

JOSEP M. ANGLADA PAYÀ

Secretari de la Comissió d’Urbanisme
de Tarragona

(02.098.118)

EDICTE

de 25 d’abril de 2002, sobre un acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Tarragona referent al mu-
nicipi de Vila-seca.

La Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en
la sessió de 6 de febrer de 2002, va adoptar, entre
altres, l’acord següent:

Exp.: 711/01
Modificació puntual del Pla general per a la in-
clusió de l’ús hoteler educatiu en el sistema d’equi-
paments públics, de Vila-seca

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

—1 Corregir l’errada material comesa en
l’Acord d’aquesta mateixa Comissió de data 7
de novembre de 2001, en el sentit que l’aprova-
ció definitiva de la modificació puntual del Pla
general per a la inclusió de l’ús hoteler educa-
tiu en el sistema d’equipaments públics de Vila-
seca, ho és en el benentès que la vinculació de
l’ús hoteler a l’activitat docent i de formació en
l’àmbit de l’hosteleria, prevista a l’article 91 del
Pla general, serà en un mateix sector, àmbit, àrea
o zona.

—2 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
executivitat immediata tal com indica l’article
89 del text refós de la legislació vigent a Cata-
lunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs d’al-
çada davant el conseller de Política Territorial
i Obres Públiques en el termini d’un mes a comp-
tar de la data de publicació d’aquest Edicte. El
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que hi hagi cap resolució expressa i que-
darà aleshores oberta la via contenciosa admi-
nistrativa.

Tarragona, 25 d’abril de 2002

JOSEP M. ANGLADA PAYÀ

Secretari de la Comissió d’Urbanisme
de Tarragona

(02.093.167)

EDICTE

de 6 de maig de 2002, sobre acords de la Comissió
d’Urbanisme de Girona referents al municipi de
Puigcerdà.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en les
sessions de 28 de febrer de 2001 i de 18 de de-
sembre de 2001, va adoptar, entre altres, l’acord
següent:

Exp.: 01/83
Pla parcial d’ordenació del sector SUP-23, de
Puigcerdà

Acord de 28 de febrer de 2001

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1  Aprovar definitivament el Pla parcial
d’ordenació del sector SUP-23, promogut per
la societat Hospitalet Parc, SL, i tramès per
l’Ajuntament de Puigcerdà, i supeditar-ne la
publicació al DOGC i consegüent executivitat
a la presentació d’un text refós, per duplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació

provisional de l’expedient i diligenciat, que in-
corpori a les ordenances del Pla parcial la regu-
lació de les condicions d’edificació i règim d’usos
del sistema d’equipaments públics i de les àre-
es definides com a serveis i jardins privats.

—2 Condicionar, així mateix, l’eficàcia d’aquest
Acord, a la presentació davant l’Ajuntament, dins
un termini màxim d’un mes a comptar des que
l’Ajuntament requereixi el promotor, de la garan-
tia del 12% del total del cost d’implantació dels
serveis i d’execució de l’obra d’urbanització, tal
com estableix l’article 81 del text refós de la le-
gislació vigent a Catalunya en matèria urbanís-
tica.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al pro-
motor.

Acord de 18 de desembre de 2001

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al text refós del Pla
parcial del sector SUP-23, tramès per l’Ajunta-
ment de Puigcerdà en compliment de l’Acord
d’aprovació definitiva de 28 de febrer de 2001.

—2 Recordar que la publicació al DOGC i
consegüent executivitat de l’Acord d’aprovació
definitiva resta supeditada a l’acreditació que
s’ha presentat davant l’Ajuntament la garantia
del 12% del total del cost d’implantació dels
serveis i execució de l’obra d’urbanització.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promo-
tor.

Tramesa per l’Ajuntament la documentació
que fou requerida en els acords aquí transcrits
i vist l’informe del Servei Territorial segons el
qual es consideren complertes les condicions que
s’hi establien, és procedent la publicació de
l’Acord esmentat, per donar així executivitat a
l’aprovació definitiva del Pla parcial d’ordenació
del sector SUP-23, que promou la societat Hos-
pitalet Parc, SL, i tramet l’Ajuntament de Puig-
cerdà.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la data de publicació
d’aquest Edicte. El recurs s’entendrà desestimat
si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució expressa i quedarà alesho-
res oberta la via contenciosa administrativa.

Girona, 6 de maig de 2002

GLÒRIA PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(02.106.105)

EDICTE

de 6 de maig de 2002, sobre un acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Girona referent al mu-
nicipi de Girona.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 31 de gener de 2001, va adoptar, entre
altres, l’Acord següent:
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Exp.: 00/1236
Pla parcial del sector mas Quintana, de Girona

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió per delegació del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla parcial d’or-
denació del sector mas Quintana, promogut per
la societat Urbanitzadora Palau Sacosta, SA, i
tramès per l’Ajuntament de Girona, amb la in-
corporació d’ofici de la següent prescripció:

L’ús comercial es limita a aquells establiments
de venda al detall, individuals o col·lectius, que
tinguin una superfície de venda inferior a 700 m2.

—2 Condicionar l’eficàcia d’aquest Acord a
la presentació davant l’Ajuntament, dins un
termini màxim d’un mes a comptar des que
l’Ajuntament requereixi el promotor, de la ga-
rantia del 12% del total del cost d’implantació
dels serveis i d’execució de l’obra d’urbanitza-
ció, tal com estableix l’article 81 del Text refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.

—3 Supeditar la publicació d’aquest Acord al
DOGC a la presentació per part de l’Ajunta-
ment de la documentació acreditativa de la ga-
rantia esmentada.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al pro-
motor.

Tramesa per l’Ajuntament la documentació
que fou requerida en l’Acord aquí transcrit i vist
l’informe del Servei Territorial, segons el qual
es consideren complertes les condicions que s’hi
establien, és procedent la publicació de l’Acord
esmentat, per donar així executivitat a l’apro-
vació definitiva del Pla parcial del sector mas
Quintana, que promou la societat Urbanitzado-
ra Palau Sacosta, SA, i tramet l’Ajuntament de
Girona.

Contra l’Acord anterior, que no posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs d’al-
çada davant el conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la data de publicació
d’aquest Edicte. El recurs s’entendrà desestimat
si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució expressa i quedarà alesho-
res oberta la via contenciosa administrativa.

Girona, 6 de maig de 2002

GLÒRIA PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(02.106.165)

EDICTE

de 6 de maig de 2002, sobre acords de la Comissió
d’Urbanisme de Girona referents al municipi de
Sant Julià de Ramis.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en les
sessions de 26 de setembre de 2001 i 6 de març
de 2002, va adoptar, entre altres, els acords se-
güents:

Exp.: 01/837
Modificació de les Normes subsidiàries de pla-
nejament al carrer Bondia, de Sant Julià de Ramis

Acord de 26 de setembre de 2001

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries de planejament al car-
rer Bondia, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Ramis, i supeditar-ne la
seva executivitat i publicació al DOGC a la pre-
sentació d’un text refós, per duplicat, verificat
pel Ple municipal i diligenciat, en el qual se su-
primeixi la zona verda pública grafiada en el
límit de la zona qualificada amb la clau 6 a2, es
concentrin els espais lliures públics en el front
del carrer de nova obertura i s’elimini la previsió
d’aparcaments de vehicles en la seva superfície,
per tal de donar compliment a l’article 106 de
la normativa urbanística.

—2 Supeditar també la publicació de l’acord
aprovatori al DOGC i la consegüent executivitat
a la presentació davant aquesta Comissió de la
certificació municipal acreditativa d’haver-se fet
efectiva a favor de l’Ajuntament la cessió dels
terrenys destinats per la modificació a vialitat
i espais lliures públics.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 6 de març de 2002

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós de la
modificació de les Normes subsidiàries de pla-
nejament de Sant Julià de Ramis al carrer Bon-
dia, tramès per l’Ajuntament en compliment de
l’acord d’aprovació definitiva de data 26 de se-
tembre de 2001.

—2 Supeditar la publicació al DOGC i la con-
següent executivitat a la presentació de la cer-
tificació municipal acreditativa d’haver-se fet
efectiva a favor de l’Ajuntament la cessió dels
terrenys destinats per la modificació a vialitat
i espais lliures públics.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament

Tramesa per l’Ajuntament la documentació
que fou requerida en els acords aquí transcrits
i vist l’informe del Servei Territorial segons el
qual es consideren complertes les condicions que
s’hi establien, és procedent la publicació dels
acords esmentats, per donar així executivitat a
l’aprovació definitiva de la modificació de les
Normes subsidiàries de planejament al carrer
Bondia, que promou i tramet l’Ajuntament de
Sant Julià de Ramis.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la data de publicació
d’aquest Edicte. El recurs s’entendrà desestimat
si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució expressa i quedarà alesho-
res oberta la via contenciosa administrativa.

Girona, 6 de maig de 2002

GLÒRIA PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(02.106.167)

EDICTE

de 7 de maig de 2002, sobre acords de la Comissió
d’Urbanisme de Girona referents al municipi de
Vilafant.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 6 de març de 2002, va adoptar, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 02/167
Modificació del Pla parcial els Olivars, subsec-
tor 1, Samar’t, de Vilafant

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla parcial els Olivars, subsector 1, Samar’t, pro-
mogut per Samar’t Inversiones, SA, i tramès per
l’Ajuntament de Vilafant.

—2 Publicar aquest Acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al pro-
motor.

Exp.:  02/168
Modificació del Pla parcial els Olivars, subsec-
tor 2, Fàbrega, de Vilafant

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla parcial els Olivars, subsector 2, Fàbrega, pro-
mogut per Pole Position, SL, i tramès per l’Ajun-
tament de Vilafant.

—2  Publicar aquest Acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al pro-
motor.

Exp.: 02/169
Modificació del Pla parcial els Olivars, subsec-
tor 3, Gironell, de Vilafant

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
del Pla parcial els Olivars, subsector 3, Gironell,
promogut per Vilafant Futur, SL, i tramès per
l’Ajuntament de Vilafant.

—2 Publicar aquest Acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al pro-
motor.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el conseller de Política Territori-
al i Obres Públiques, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la data de publica-
ció d’aquest Edicte. El recurs s’entendrà deses-
timat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat
i notificat la resolució expressa i quedarà ales-
hores oberta la via contenciosa administrativa.

Girona, 7 de maig de 2002

GLÒRIA PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(02.108.034)


