
EDICTE
de 13 d’octubre de 2005, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
referent al municipi de Bellmunt del Priorat.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tar-
ragona, en la sessió de 22 de juny de 2005, va
adoptar l’acord següent:

Exp.: 2005/018131/T
Modificació puntual de la delimitació de sòl urbà,
al terme municipal de Bellmunt del Priorat

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual de la delimitació de sòl urbà, de Bellmunt
del Priorat, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment.

—2 Condicionar l’eficàcia d’aquest acord i
consegüent executivitat a la incorporació, en
aquest expedient de modificació, del text refós
complet de la normativa aplicable, que ha de
ser publicat en el DOGC, conjuntament amb
l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta modi-
ficació, en compliment del punt primer de la
disposició transitòria quarta de la Llei 10/2004,
de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment
de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat ter-
ritorial i de l’autonomia local.

—3 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 no-
vembre, 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 pas-
sen 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 infor-
mació que preveu l’article 101 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona,
carrer Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 13 d’octubre de 2005

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(05.276.138)

EDICTE
de 14 d’octubre de 2005, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
referent al municipi de Salou.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tar-
ragona, en la sessió de 20 de juliol de 2005, va
adoptar l’acord següent:

Exp.: 2005/018540/T
Modificació puntual del Pla d’ordenació urba-

nística municipal referent al canvi de qualifica-
ció de la pista poliesportiva existent a la urbanit-
zació Mirador, al terme municipal de Salou

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual de Pla d’ordenació urbanística munici-
pal referent al canvi de qualificació de la pista
poliesportiva existent a la urbanització Miramar,
de Salou, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment.

—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.

—3 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 no-
vembre, 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 pas-
sen 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 in-
formació 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 Tar-
ragona, carrer Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 14 d’octubre de 2005

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(05.277.126)

EDICTE
de 19 d’octubre de 2005, sobre acords de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Lleida refe-
rents al municipi de la Coma i la Pedra.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, en les sessions de 4 de maig de 2005 i 8 de
setembre de 2005, va adoptar els acords se-
güents:

Exp.: 2005/017194/L
Modificació de les Normes subsidiàries de pla-
nejament per corregir la línia de delimitació del
Pla especial de l’estació hivernal Port del Comte,
al terme municipal de la Coma i la Pedra

Acord de 8 de setembre de 2005

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

—1 Donar conformitat a la nova documenta-
ció de l’expedient de modificació de Normes sub-
sidiàries de planejament per corregir la línia de
delimitació del Pla especial de l’estació hivernal
Port del Comte, promogut i tramès per l’Ajun-
tament, en compliment de l’acord d’aprovació
definitiva de 4 de maig de 2005.

—2 Publicar aquest acord i el d’aprovació
definitiva de 4 de maig de 2005, 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, al Servei Territorial d’Ur-
banisme de Lleida, avinguda de Blondel, núm.
54, tercera planta.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 4 de maig de 2005

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

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries de planejament per
corregir la línia de delimitació del Pla especial
de l’estació hivernal Port del Comte, del muni-
cipi de la Coma i la Pedra, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació
al DOGC i la consegüent executivitat, a la pre-
sentació de la proposta grafiada sobre la base
de les Normes subsidiàries de planejament vi-
gents amb el mateix grau de precisió i escala.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el Text refós
inclourà el text de les Normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en
format de tractament de textos, en compliment
de l’article 7 del Decret 287/2003, de 4 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

—3 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 no-
vembre, 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 pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Lleida, 19 d’octubre de 2005

JOSEFINA TERÉS I CINCA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida

(05.286.164)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Edicte de 2 d’agost de 2005, sobre un acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tar-
ragona referent al municipi de Valls (DOGC
núm. 4456, pàg. 26223, de 26.8.2005).

Havent observat una errada al text de la nor-
mativa de l’esmentat Edicte, tramès al DOGC
i publicat al núm. 4456, pàg. 26223, de 26.8.2005,
se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 26228, a l’article 15.6 de la nor-
mativa annexa, on diu:

“L’alçada màxima edificable es comptarà des
de la rasant de la vorera del carrer, amidada a
l’eix de la parcel·la, fins al punt d’arrancada de
la coberta”,
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ha de dir:
“L’alçada reguladora màxima edificable es

comptarà des de la cota del paviment de la plan-
ta o plantes que en cada punt tinguin la consi-
deració de plantes baixes fins a la cara superi-
or del darrer sostre o element estructural de
coberta”.

Tarragona, 11 d’octubre de 2005

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(05.276.059)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Edicte de 16 d’agost de 2005, sobre un acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tar-
ragona referent al municipi de Reus (DOGC
núm. 4466, pàg. 27658, de 9.9.2005).

Havent observat una errada al text de la nor-
mativa annexa a l’esmentat Edicte, tramès al
DOGC i publicat al núm. 4466, pàg. 27658, de
9.9.2005, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 27658, de la normativa se supri-
meix el text següent:

“Sostre màxim: 45.005,43 m2”
”Densitat màxima: 508 habitatges”

Tarragona, 11 d’octubre de 2005

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(05.276.013)

*

CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS
I FORMACIÓ ESPECIALITZADA

RESOLUCIÓ
JUS/3083/2005, de 26 d’octubre, per la qual es resol
el concurs d’atorgament d’ajuts per a la realitza-
ció del curs Programa per a la preparació d’opo-
sitors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial, pu-
blicat al DOGC núm. 4473, de 20.9.2005.

Vista la Resolució JUS/2642/2005, de 14 de
setembre, de convocatòria de concurs per a
l’atorgament d’ajuts per al curs Programa per
a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i
secretari/ària judicial, publicada al DOGC núm.
4473, de 20.9.2005;

Vist l’acord de 19 d’octubre de 2005 de la
Comissió de selecció del concurs, relatiu a la
valoració individualitzada dels expedients dels
participants;

Atès el que estableixen les bases 2 i 8 de l’an-
nex de la Resolució de convocatòria JUS/2642/
2005, de 14 de setembre,

RESOLC:

—1 Concedir als sol·licitants que consten a
l’annex d’aquesta Resolució els ajuts de matrí-
cula per al curs Programa per a la preparació
d’opositors a jutge/essa, fiscals i secretari/àries
judicials, adreçats a opositors a jutge/essa i fis-
cals, d’acord amb el que preveu la Resolució
JUS/2642/2005, de 14 de setembre, de convoca-
tòria de concurs per a l’atorgament d’ajuts per
al curs Programa per a la preparació d’opositors
a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial que
porta a terme el Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (DOGC núm. 4473, de
20.9.2005, pàg. 29111).

—2 Declarar la resta de places, fins a 23, de-
sertes.

—3 Designar els candidats que tenen dret a
l’ajut de transport.

—4 Declarar deserts, fins a 7, els ajuts adre-
çats a opositors a secretari/ària judicial.

—5 Contra la present Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, es pot interposar re-
curs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, davant del mateix òrgan
que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un
mes; o bé es pot interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos, de con-
formitat amb els articles 14, 25 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa, ambdós ter-
minis a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

Transcorregut un mes des de la interposició
del recurs de reposició sense que se’n notifiqui
la resolució, es podrà entendre desestimat i es
podrà interposar recurs contenciós administratiu
en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà
del dia en què es produeixi l’acte presumpte des-
estimatori del recurs. Igualment, les persones
interessades poden interposar qualsevol altre

recurs que considerin convenient per a la defen-
sa dels seus interessos.

Barcelona, 26 d’octubre de 2005

JOSEP M. VALLÈS

Conseller de Justícia

ANNEX

Aspirants amb concessió de l’ajut en el pagament
de la matrícula del curs Programa de prepara-
ció d’opositors a jutge/essa i fiscal

Maria Vila Casas: té dret a l’ajut del transport
per quantia de fins a 150 euros.

Jordi Romero Barrientos: no té dret a l’ajut
del transport.

Judit Peries Íñiguez: té dret a l’ajut del trans-
port per quantia de fins a 50 euros.

Sara Martínez Dolla: no té dret a l’ajut del
transport.

Gloria Zamora Muniente: té dret a l’ajut del
transport per quantia de fins a 100 euros.

Ariadna Miralles García: no té dret a l’ajut del
transport.

Rosario Tavera Mundo: no té dret a l’ajut del
transport.

Marc Rodríguez Millan: té dret a l’ajut del
transport per quantia de fins a 100 euros.

Inmaculada Muñoz Zafra: té dret a l’ajut del
transport per quantia de fins a 100 euros.

(05.299.152)

*
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