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teriors, per tal de facilitar el dret d’accés als
arxius i de 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 des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que se
n’hagi dictat i notificat la resolució expressa, i
aleshores quedarà oberta la via contenciosa
administrativa.

Girona, 28 de gener de 2004

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.021.030)

EDICTE
de 29 de gener de 2004, sobre acords de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Girona refe-
rents als municipis de Figueres, Girona, Bolvir,
Llívia, Saus i Ger.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 18 de juny de 2003, va adop-
tar, els acords següents:

Exp. 2003/008227/G
Pla especial d’infraestructura i serveis de la banda
nord de l’àrea d’equipaments de Vilatenim, al
terme municipal de Figueres

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
d’infraestructura i serveis de la banda nord de
l’àrea d’equipaments de Vilatenim, promogut
per Supermercados Champion, SA, i tramès per
l’Ajuntament de Figueres.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

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

Exp. 2003/008130/G
Pla especial Ultònia, al terme municipal de Gi-
rona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
Ultònia promogut per Sud-est, SL, i tramès per
l’Ajuntament de Girona.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica

l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

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

Exp. 2003/008202/G
Modificació del Pla general que consisteix en
modificar la qualificació urbanística de 5.000 m2

de terreny de SNU clau 12 a sistemes d’espais
verds d’ús i domini públic clau V i sistema general
d’equipaments comunitaris clau Es, al terme
municipal de Bolvir

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament l’expedient de
modificació del Pla general que consisteix en
modificar la qualificació urbanística de 5.000 m2

de terreny de SNU, clau 12, a sistemes d’espais
verds d’ús i domini públic, clau V, i sistema ge-
neral d’equipaments comunitaris clau Es, pro-
mogut i tramès per l’Ajuntament de Bolvir.

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a l’efec-
te de la seva executivitat immediata, tal com in-
dica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article 101
de la Llei esmentada, al Servei Territorial d’Ur-
banisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, 2,
planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp. 2003/007298/G
Modificació de Pla general per corregir la qua-
lificació de l’àrea de l’entorn de l’església de Saga,
al terme municipal de Ger

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general per corregir la qualificació de l’àrea
de l’entorn de l’església de Saga, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament de Ger, amb la supres-
sió d’ofici de l’ús provisional de cementiri a
l’apartat “Proposta de modificació” de la Me-
mòria i al plànol núm. 03 “Plànol estat actual.
Plànol modificació”.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp. 2003/007768/G
Modificació del Pla especial de millora urbana
PEMU-1 a la parcel·la 1, al terme municipal de
Llívia

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla especial de millora urbana PEMU-1 a la
parcel·la 1, promoguda per Llívia Esport, SL, i
tramesa per l’Ajuntament de Llívia.

—2 Publicar aquest acord i les normes urba-
nístiques corresponents en el DOGC a l’efec-
te de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme. L’expedient restarà als efec-
tes de la consulta i la informació, que preveu
l’article 101 de la Llei esmentada, al Servei Ter-
ritorial d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol
Grober, 2, planta primera, 17001 Girona.

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

Exp. 2003/006966/G
Modificació de les Normes subsidiàries a la zona
del costat de la U-12 de Llampaies, al terme
municipal de Saus

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació de les Normes subsidiàries a la zona del
costat de la U-12 de Llampaies promoguda i
tramesa per l’Ajuntament de Saus, i publicar
aquest acord en el DOGC.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp. 2002/004385/G
Programa d’actuació urbanística del sector Sud
de Gréixer, al terme municipal de Ger

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

—1 Denegar l’aprovació definitiva del Pro-
grama d’actuació urbanística del sector sud de
Gréixer, promogut i tramès per l’Ajuntament de
Ger, i publicar aquest acord al DOGC.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a
la via administrativa, es pot interposar recurs d’al-
çada, 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 administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada 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 comp-
tar des 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 alesho-
res oberta la via contenciosa administrativa.

Girona, 29 de gener de 2004

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.021.033)

EDICTE
de 29 de gener de 2004, sobre acords de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Girona refe-
rents als municipis de Breda, Santa Cristina
d’Aro i Vilamalla.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 16 de juliol de 2003, va
adoptar, entre altres, els acords següents:
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Exp.: 2003/008778/B
Junta de compensació de la Unitat d’actuació 13
“Prat del Cigarro”, al terme municipal de Breda

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Inscriure al Registre d’entitats urbanísti-
ques col·laboradores la Junta de compensació
de la Unitat d’actuació 13 “Prat del Cigarro” del
terme municipal de Breda, constituïda mitjan-
çant escriptura pública autoritzada pel notari se-
nyor Miguel Alemany Escapa en data 12 de
febrer de 2003 i aprovada per l’ajuntament de
referència en virtut d’acord plenari adoptat en
sessió de 8 de maig de 2002, amb les prescrip-
cions següents de l’informe del Servei de Pro-
tecció de la Legalitat i Assessorament:

1. Base 10a. Costos d’urbanització
Cal eliminar l’exclusió de l’Administració

actuant de pagar els costos i despeses derivades
del seu aprofitament privat, i precisar que “l’Ad-
ministració actuant ha de satisfer els costos d’ur-
banització i les altres despeses que correspon-
guin, en funció de l’aprofitament susceptible
d’apropiació privada que s’adjudiqui a l’Ajun-
tament, sens perjudici del que pugui establir el
Pla general d’ordenació urbana de Breda.”

El pagament dels costos de la urbanització és
un deure dels propietaris dels terrenys en sòl
urbà no consolidat, resultat del repartiment de
beneficis i càrregues derivats de l’execució ur-
banística. En el cas que l’Administració també
sigui titular d’aprofitament susceptible d’apro-
piació privada també ha de contribuir en les
càrregues que el generen.

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme,
a l’article 46, regula de manera expressa la par-
ticipació de l’Administració en el cost de la urba-
nització, i estableix que l’Administració actuant
ha de participar en les càrregues d’urbanització
dels terrenys amb aprofitament urbanístic que
rep en compliment dels deures de cessió dels
propietaris. En el mateix sentit, l’article 186.2 del
Reglament de gestió urbanística, especifica que
els costos d’urbanització seran a càrrec dels
propietaris afectats i que l’Administració hi
participarà en la proporció que li correspongui
d’aprofitament, com un propietari més.

2. Base 15a. Edificació.
a) Cal modificar la redacció de la Base fent

referència “terrenys adjudicats” en lloc de so-
lars aportats.

Si es tracta de terrenys amb la consideració
de “solar”, en aquest cas no és d’aplicació l’ar-
ticle 41 del Reglament de gestió urbanística, sinó
l’article 41 de la Llei d’urbanisme, que possibilita
l’edificació, d’acord amb les determinacions del
planejament i mitjançant la llicència correspo-
nent. En tot cas, atès que prèviament s’han de
dotar els terrenys dels serveis urbanístics corres-
ponents, els terrenys no tindran , en aquesta fase,
i per definició, la condició de solar. D’altra ban-
da, la base s’ha de referir al terreny adjudicat,
atès que en el moment que el projecte de com-
pensació és ferm les finques aportades ja s’han
substituït per les resultants.

b) Cal afegir el redactat següent al final del
paràgraf: “En tot cas, l’atorgament de llicèn-
cia d’edificació abans que la parcel·la assolei-
xi la condició de solar, requereix que s’hagin
executat, com a mínim, les obres d’execució
bàsiques definides a l’article 58.3.b) de la Llei
d’urbanisme”.

La possibilitat d’edificar els terrenys abans
que adquireixin la condició de solar, a més de
l’acte d’aprovació municipal del projecte de
compensació i de l’assumpció dels compromi-
sos a què fa referència l’article 41 del Reglament
de gestió, requereix que s’hagin realitzat unes
obres d’urbanització mínimes que han de per-
metre a l’Ajuntament preveure que els serveis
necessaris per tenir la condició de solar estaran
finalitzats en el moment que acabi l’edificació
de la parcel·la i que les obre d’edificació no di-
ficultaran ni contradiran les obres prèvies d’exe-
cució dels serveis urbanístics.

D’acord amb la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme, la realització d’obres d’edificació
pot ser simultània a les d’urbanització si prèvi-
ament es presta garantia i si s’executen uns ele-
ments d’urbanització (article 41 de la Llei).

És clar doncs, que la normativa exigeix la
realització d’unes obres d’urbanització mínimes
per poder sol·licitar la llicència d’edificació,
obres que tot i que no atorguin la condició de
solar al terreny, permetin a l’Administració que
autoritzi l’edificació preveure que el terreny
tindrà la condició de solar en acabar l’edifica-
ció i que s’han de determinar per reglament.

Aquests elements d’urbanització o obres d’ur-
banització mínimes, a manca de regulació regla-
mentària, s’ha d’interpretar que són els inclosos
en el concepte normatiu d’obres d’urbanització
bàsiques i que es defineixen en l’apartat 3.b) de
l’article 58 de la Llei (relatives al sanejament, la
compactació i l’anivellament de terrenys desti-
nats a vials, inclòs el pas de vianants, i les xar-
xes de subministrament i distribució d’aigua,
d’energia elèctrica i de connexió a les xarxes de
telecomunicacions), com a obres que l’ordena-
ment considera essencials i mínimes per garantir
que la realització simultània de les obres d’edi-
ficació i d’urbanització sigui compatible, ja si-
gui per qüestions de seguretat com per garan-
tir que no es produeixin desajustaments en la
definició d’alineacions, rasants, i estructura dels
serveis en el moment de realitzar l’edificació.

L’àmbit d’actuació de la Junta és l’àmbit de
la Unitat d’actuació número 13, Prat del Cigarro,
al terme municipal de Breda.
—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a la per-
sona interessada.

Exp.: 2002/005183/B
Junta de compensació del sector Mas Pla (S-
18C), al terme municipal de Santa Cristina d’Aro

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Inscriure al Registre d’entitats urbanísti-
ques col·laboradores la Junta de compensació
del sector mas Pla (S-18C), del terme municipal
de Santa Cristina d’Aro, constituïda mitjançant
escriptura pública autoritzada pel notari senyor
Antonio Valcárcel Sánchez en data 9 de juliol
de 2002 i aprovada per l’Ajuntament de referèn-
cia en virtut d’acord plenari adoptat en sessió
de 3 d’octubre de 2002, amb la prescripció se-
güent de l’informe del Servei de Protecció de la
Legalitat i Assessorament:

Article 24 dels Estatuts, de les causes i efec-
tes de la dissolució de l’entitat, cal suprimir-ne
la lletra c), ja que els únics supòsits admissibles
de dissolució són l’assoliment dels objectius pels
quals es va constituir la Junta i en tot cas, per

manament judicial o prescripció legal, d’acord
amb el que estableix l’article 30 del Reglament
de gestió urbanística i l’article 7 de l’Ordre de
6 d’agost de 1982, per la qual s’aprova la Instruc-
ció que regula els aspectes orgànics i funcionals
del Registre d’entitats urbanístiques col·labo-
radores.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a la per-
sona interessada.

Exp.: 2003/008915/B
Junta de compensació del PP subsector B del
CM3, al terme municipal de Vilamalla

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Inscriure al Registre d’entitats urbanísti-
ques col·laboradores la Junta de compensació
del terme municipal de Vilamalla, constituïda
mitjançant escriptura pública autoritzada pel
notari senyor Javier García Ruiz, en data 20 de
novembre de 2002 i aprovada per l’ajuntament
de referència en virtut d’acord plenari adoptat
en sessió de 29 de gener de 2003, amb la pres-
cripció següent de l’informe del Servei de Pro-
tecció de la Legalitat i Assessorament:

A l’article 24 del Estatuts, cal suprimir la lletra
c), ja que els únics supòsits admissibles de dis-
solució són l’assoliment de les finalitats per les
quals es va constituir la Junta i, en tot cas, per
manament judicial o prescripció legal, d’acord
amb el que estableix l’article 30 del Reglament
de gestió urbanística i l’article 7 de l’Ordre de
6 d’agost de 1982, per la qual s’aprova la Instruc-
ció que regula aspectes orgànics i funcionals del
Registre d’entitats urbanístiques col·labora-
dores.

—2 Indicar l’oportunitat de redactar un text
refós on s’incorporin la prescripció anterior, per
tal de facilitar el dret d’accés als arxiu i 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 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 notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Girona, 29 de gener de 2004

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.023.032)
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EDICTE
de 29 de gener de 2004, sobre acords de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Girona refe-
rents als municipis de Banyoles, Palol de Re-
vardit, Torroella de Montgrí, Quart, Besalú,
Corçà i Figueres.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 16 de juliol de 2003, va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:

Exp.: 2003/008027/G
Modificació del Pla general per al trasllat d’una
part de la superfície destinada a equipament
cultural (E8) del carrer Valls, 87, a la finca del
carrer Canal, 22, al terme municipal de Banyoles

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general pel trasllat d’un equipament cultural
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Ba-
nyoles

—2 Publicar aquest acord en el Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’ur-
banisme. L’expedient restarà als efectes de la
consulta i la informació, que preveu l’article 101
de la Llei esmentada, al Servei Territorial d’Ur-
banisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, 2,
planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2003/008618/G
Modificació de les Normes subsidiàries, al terme
municipal de Besalú

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de
Normes subsidiàries, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament de Besalú.

—2 Publicar aquest acord en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’ur-
banisme. L’expedient restarà als efectes de la
consulta i la informació, que preveu l’article 101
de la Llei esmentada, al Servei Territorial d’Ur-
banisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, 2,
planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2003/008619/G
Modificació del Pla especial de protecció del
centre històric, al terme municipal de Besalú

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla especial de protecció del centre històric, pro-
moguda i tramesa per l’Ajuntament de Besalú.

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a l’efec-
te de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme. L’expedient restarà als efec-
tes de la consulta i la informació, que preveu
l’article 101 de la Llei esmentada, al Servei Ter-

ritorial d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol
Grober, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2003/008787/G
Modificació número 9 del Pla general, al terme
municipal de Corçà

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació núm. 9 del Pla general, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament de Corçà, i publicar
aquest acord en el DOGC.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2003/008841/G
Pla especial de millora urbana de l’antiga fàbrica
de gel, al terme municipal de Figueres

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
millora urbana de l’antiga fàbrica de gel promo-
gut per Suministros Industriales del Ampurdan,
SL, i tramès per l’Ajuntament de Figueres.

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal
com indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’urbanisme. L’expedient restarà als
efectes de la consulta i la informació, que pre-
veu l’article 101 de la Llei esmentada, al Servei
Territorial d’Urbanisme de Girona, carrer Cris-
tòfol Grober, 2, planta primera, 17001 Girona.

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

Exp.: 2003/008029/G
Modificació núm. 6 de les Normes subsidiàries
referent a l’edificabilitat del sòl apte per a urba-
nitzar número 3, al terme municipal de Palol de
Revardit

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació número 6 de les Normes subsidiàries
de planejament, en el sòl apte per urbanitzar
SAU 3, promoguda i tramesa per l’Ajuntament
de Palol de Revardit, i publicar aquest acord en
el DOGC.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2003/008165/G
Pla especial de protecció del paisatge a l’Esco-
la de Mar Marcel Maillot, al terme municipal de
Torroella de Montgrí

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva del Pla
especial de protecció del paisatge a l’escola de
mar Marcel Maillot, promogut per Rosa dels
Vents i tramès per l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, i publicar aquest acord en el DOGC.

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

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 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 notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Girona, 29 de gener de 2004

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.023.037)

EDICTE
de 29 de gener de 2004, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida re-
ferent al municipi d’Albatàrrec.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, en la sessió de 22 de octubre de 2003, va
adoptar l’acord següent:

Exp.: 2003/009863/B
Junta de compensació de la unitat d’actuació
núm. 2, al terme municipal de Albatàrrec

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, a proposta de la Ponència Tècnica, acorda:

—1 Inscriure al Registre d’entitats urbanísti-
ques col·laboradores la Junta de compensació
de la Unitat d’actuació núm. 2, del terme mu-
nicipal d’Albatàrrec, constituïda mitjançant una
escriptura pública autoritzada per la notària
senyora María Carmen Porta Vicente en data
1 d’agost de 2003 i aprovada per l’Ajuntament
en virtut de l’acord plenari adoptat en la sessió
de 19 de setembre de 2003, amb les prescripci-
ons següents de l’informe del Servei de Protecció
de la Legalitat i Assessorament:

1.1 Estatuts:

Article 1, identificació i règim legal

On diu:
“Els presents Estatuts regulen la Junta de

compensació de la UA2 de les normes subsidi-
àries d’Albatàrrec, entitat urbanística que es
constitueix en compliment de l’article 124 de la
Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 de març, i que
resta sotmesa a les prescripcions d’aquesta Llei,
el Reglament de gestió urbanística, l’Ordre de
6 d’agost de 1982, i la resta de normes comple-
mentàries i concordants.”,

ha de dir:
“Els presents Estatuts regulen la Junta de

compensació de la UA2 de les normes subsidi-
àries d’Albatàrrec, entitat urbanística que es
constitueix en compliment del Reglament de
gestió urbanística, l’Ordre de 6 d’agost de 1982,
i la resta de normes complementàries i concor-
dants.”.


