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Disposicions

EDICTE

de 15 de maig de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona referents al municipi de la Selva del Camp.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en les sessions de 14 de març 
de 2008 i de 8 de novembre de 2007, va adoptar, els acords següents:

Exp.: 2007 / 028811 / T
Modiicació puntual número 11 de les Normes subsidiàries, carrer de la Pau, al 
terme municipal de La Selva del Camp

Acord de 14 de març de 2008

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

—1 Donar conformitat al text refós de modiicació puntual número 11 de les Nor-
mes subsidiàries, carrer de la Pau, de la Selva del Camp, tramès per l’Ajuntament, 
en compliment de l’acord d’aprovació deinitiva de 8 de novembre de 2007.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació deinitiva de 8 de novembre de 2007 i les 
normes urbanístiques corresponents, al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 8 de novembre de 2007

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

—1 Aprovar deinitivament la modiicació puntual núm. 11 de les Normes sub-
sidiàries, de la Selva del Camp, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, suspenent-
ne l’executivitat i publicació al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya ins 
que, mitjançant un text refós, que es presentarà per triplicat, veriicat per l’òrgan 
que ha atorgat l’aprovació provisional, i diligenciat, s’incorporin les prescripcions 
següents:

1.1 Caldrà excloure de la totalitat del document qualsevol referència de modii-
cació respecte la inca núm. 5.

1.2 Caldrà corregir el número que es dóna al nou article i afegir-li les condicions 
que l’ediicació s’haurà de separar un mínim de 2 m de la partió amb la inca del 
núm. 5 del carrer de la Pau i que tots els alçats de l’ediici hauran de tenir tractament 
de façana.

1.3 Caldrà esmenar l’errada material detectada al punt 1.1 de la memòria pel que 
fa a la tipologia de l’habitatge, i corregir l’escala dels plànols.

1.4 Per poder publicar el document, caldrà completar la informació continguda 
en el CD amb la documentació, tant gràica com escrita, en format PDF.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urba-
nístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual 
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de 
les normes urbanístiques de les igures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació deinitiva.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5141 – 29.5.2008 41329

Disposicions

Contra els acords anteriors, que no posen i a la via administrativa, es pot inter-
posar 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, modiicada 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 notiicat 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’.

Tarragona, 15 de maig de 2008

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona
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ANNEX

Normes urbanístiques de modiicació puntual número 11 de les Normes subsidiàries, 
carrer de la Pau, de la Selva del Camp.
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Disposicions

EDICTE

de 15 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona referent al municipi de Puigpelat.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 08 de març 
de 2007, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2007 / 026239 / T
Modiicació puntual del Pla parcial industrial PP2, al terme municipal de Puig
pelat

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

—1 Aprovar deinitivament la modiicació puntual del Pla parcial industrial 
PP2, de Puigpelat, promoguda per SCA Higyene Paper España, SL i tramesa per 
l’Ajuntament.

—2 Condicionar l’eicàcia d’aquest acord i consegüent executivitat a la publicació 
en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya del text refós complet de la nor-
mativa vigent aplicable, en compliment del punt primer de la disposició transitòria 
vuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, facultant a la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona per tal que, un cop s’hagi efectuat, ordeni la publicació d’aquest acord 
per tal que esdevingui executiu.

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

Contra l’acord anterior, que no posa i 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú, modiicada 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 notiicat 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 Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer 
Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 15 de maig de 2008

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió
Territorial d’ Urbanisme de Tarragona
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