Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

EDICTE
de 27 de març de 2006, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
referent al municipi de Salou.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 2 de febrer de 2006, va
adoptar l’acord següent:
Exp.: 2005/021001/T
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en quant a la modificació puntual del planejament urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic al terme municipal de Salou
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de
conformitat amb les consideracions efectuades
per aquesta Comissió, s’acorda:
—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en quant a la modificació puntual del
planejament urbanístic del Centre Recreatiu
i Turístic de Salou, promogut i tramès per
l’Ajuntament, amb la incorporació d’ofici de
la prescripció següent:
S’incorpora un nou plànol de zonificació que
allibera de la urbanització i edificació aquelles
zones de l’àmbit de la Sèquia amb un nivell freàtic més superficial i amb formacions vegetals
pròpies de zona humida.
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—2 Publicar aquest acord i, si escau, les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial 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.
—3
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Tarragona, 27 de març de 2006
SÍLVIA CAIRE GARCIA
Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa 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 administracions
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 comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que s’hagi dictat i notificat 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, als locals de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer Anselm Clavé, 1, Casa Gasset.

ANNEX

(06.072.010)
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Normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en quant
a la modificació puntual del planejament urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Salou



 



Exp.: 2005/016576/B
Pla de millora urbana a l’àmbit del sector la Tela,
al terme municipal de Vilassar de Dalt

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

—1 Aprovar definitivament el Pla de millora
urbana a l’àmbit del sector la Tela, de Vilassar
de Dalt, promogut per Yonet, SA, i tramès per
l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC 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.



La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 25 de gener de 2006, va
adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

&RQGLFLRQVG¶HGLILFDFLy
  /HV DOLQHDFLRQV GH YLDO YpQHQ JUDILDGHV HQ HO SOjQRO Q~P  $O FDUUHU 0XULOOR
O¶DOLQHDFLyHVFRUUHJHL[DGDSWDQWODDODSURORQJDFLyGHO¶H[LVWHQWDODFDQWRQDGDG¶DTXHVW
FDUUHUDPEHOGH0DQXHO0RUHQR
/HVDOLQHDFLRQVGHIDoDQDVyQOHVJUDILDGHVHQHOSOjQROQ~PLFRLQFLGHL[HQHQHO
FDVGHIDoDQDDFDUUHUDPEO¶DOLQHDFLyGHYLDOVLODIDoDQDGyQDDODSODoDHVUHWLUDUj
PSURGXLQWVHXQDIUDQMDGHVzOOOLXUHSULYDW
  /D 3ODQWD %DL[D pV HO SLV HO SDYLPHQW GHO TXDO VH VLWXD D  P GHO SXQW
G¶DSOLFDFLyGHO¶DOoDGDUHJXODGRUD $5 HQHOFHQWUHGHODIDoDQD
(VSXQWXDOLW]DTXHPDOJUDWTXHODSULPHUDSODQWDVREUHODUDVDQWGHOVPzGXOVFRQVWLWXwWV
GH3%3*ROIHVGHO¶HGLILFDFLyGHODSDUFHOÂODVLWXDHOVHXSDYLPHQWSHUVRWDGHFP
GHOSXQWGHUHIHUqQFLDSHUDODSUHVDGHO¶$5 SXQWFHQWUDOGHODIDoDQDGHO¶HGLILFDFLyGHOD
SDUFHOÂODDFRWD DTXHVWDWLQGUjODFRQVLGHUDFLyGH3ODQWD%DL[D
3HUFRQWUDODSODQWDG¶DFFpVDOVRWHUUDQLGHOFRVG¶HGLILFDFLyGHODSDUFHOÂODTXHDIURQWDHO
FDUUHU9LGDOL%DUUDTXHUL TXHHVGHVWLQDUjHQ H[FOXVLYDDOV DFFHVVRVDOVJDUDWJHVS~EOLFL
SULYDWVHUjFRPSXWDGDFRPD3ODQWD6RWHUUDQLHQVLWXDUVHODFRWDGHOSDYLPHQWSHUVRWDGH
FPGHOSXQWGHUHIHUqQFLDGHSUHVDGHO¶$5SHUDDTXHVWFRVG¶HGLILFDFLy
/D3ODQWD6RWHUUDQLpVWRWDSODQWDLQIHULRUDOD3ODQWD%DL[D
/D3ODQWD3LVpVWRWDSODQWDSHUVREUHGHOD3ODQWD%DL[D
  /HV JROIHV VyQ O¶HVSDL FRPSUqV HQWUH HO VRVWUH GH OD GDUUHUD SODQWD L OD FREHUWD GH
O¶HGLILFL 1RPpV HV SHUPHWUj OD XWLOLW]DFLy G¶DTXHVW HVSDL FRP D GHSHQGqQFLHV DX[LOLDUV R
FRPSOHPHQWjULHV GH O¶KDELWDWJH VLWXDW HQ HO SLV LPPHGLDWDPHQW LQIHULRU R FRP D HVSDL
PDQFRPXQDWGHOVYHwQVG¶XQHGLILFL
  &HOREHUWV L YHQWLODFLy VyQ HVSDLV QR HGLILFDWV VLWXDWV D O¶LQWHULRU GHO YROXP
G¶HGLILFDFLy L GHVWLQDWV D REWHQLU OOXP L YHQWLODFLy G¶DOJXQD GHSHQGqQFLD GH O¶HGLILFL /HV
VHYHVGLPHQVLRQVPtQLPHVHQVXSHUItFLHVHUDQ
 )LQVDXQDDOoDGDGHP
P
 )LQVDXQDDOoDGDGHP
P
$OV HIHFWHV GH GLPHQVLRQV GHOV SDWLV QR HV FRPSXWDUDQ HOV HOHPHQWV FRQVWUXwWV VREUH
O¶DOoDGDUHJXODGRUD
(OVOOXPVUHFWHVGHOHVGHSHQGqQFLHVPHVXUDWVQRUPDOPHQWDODIDoDQDGHOSDWLDO¶HL[GH
FDGDIRUDWGHVG¶DTXHVWDILQVDOPXUPpVSURSHUQRVHUDQLQIHULRUVDP
1RHVSHUPHWUDQHVWUDQJXODFLRQVTXHGRQLQOORFDGLPHQVLRQVLQIHULRUVDP
/¶DOoDGDOOLXUHGHOHVSODQWHVpVO¶H[LVWHQWHQWUHHOSDYLPHQWDFDEDWLHOVRVWUHLQR
VHUjHQFDSFDVLQIHULRUDP
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2UGHQDFLyGHO¶HGLILFDFLy
(O WLSXV G¶HGLILFDFLy pV HO G¶HGLILFDFLy VHJRQV DOLQHDFLRQV GH FDUUHU /¶HGLILFDFLy VHUj
FRQWtQXD R GLVFRQWtQXD UHVSHFWDQW HOV JjOLEV HVWDEOHUWV HQ HO SOjQRO Q~P  (OV EORFV
DPE IDoDQD D OD SODoD VH VHSDUDUDQ GH O¶HVSDL S~EOLF PLWMDQoDQW XQD IUDQMD GH VzO OOLXUH
SULYDWGHPG¶DPSODGD

(GLILFDELOLWDW
/¶HGLILFDELOLWDWEUXWDGHOVHFWRUpVG¶P GHVRVWUHSHUP GHVzO/¶HGLILFDELOLWDWQHWDSHU
SDUFHOÂODpVODTXHILJXUDHQHO4XDGUHQ~PLHQHO3OjQROQ~PGHO3(08(QHO
FDV HYHQWXDO GH OD LPSRVVLELOLWDW ItVLFD G¶XELFDU HQ XQD SDUFHOÂOD GHWHUPLQDGD HO VRVWUH
DVVLJQDW V¶DGPHW HO WUDQVYDVDPHQW G¶HGLILFDELOLWDW D IDYRU G¶XQD DOWUD SDUFHOÂOD GH OD
PDWHL[DSURSLHWDWVHPSUHTXHHVMXVWLILTXLHQSURMHFWHVSUHVHQWDWVVLPXOWjQLDPHQWSHUDOD
VHYDDSURYDFLyLHVUHVSHFWLQHOVSDUjPHWUHVHVWDEOHUWVSHUDODSDUFHOÂODUHFHSWRUD
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de 27 de març de 2006, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
referent al municipi de Vilassar de Dalt.









     

 
      

 



16488
Núm. 4610 – 7.4.2006

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,
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 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 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, a l’arxiu de
planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 27 de març de 2006

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ
Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona

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

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,

ANNEX

Normes urbanístiques del Pla de millora urbana a l’àmbit del sector la Tela, de Vilassar de Dalt

