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EDICTE
de 16 de novembre de 2009, 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 23 de juliol
de 2009 i de 22 d’abril de 2009, va adoptar, els acords següents:
Exp.: 2009 / 035880 / T
Modiicació puntual número 19 “Nucli antic i tanques” de les Normes subsidiàries
de planejament urbanístic, al terme municipal de La Selva del Camp.
Acord de 23 de juliol de 2009
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona acorda:
—1 Donar conformitat al text refós de la modificació puntual número 19 “Nucli
antic i tanques” de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic, de la Selva
del Camp, tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva
de 22 d’abril de 2009.
—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de 22 d’abril de 2009 i 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 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 22 d’abril de 2009
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona acorda:
—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual número 19 “Nucli antic i tanques” de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic, de la Selva del Camp,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, suspenent-ne l’executivitat i publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins que, mitjançant un text refós, que es
presentarà per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional,
i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
1.1 Caldrà refer el redactat del text normatiu, incorporant les prescripcions fixades en els informes del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, així
com, esmenar les errades materials detectades.
—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 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 figures de planejament urbanístic als òrgans de la
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.
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 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

Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5513 – 25.11.2009

89039

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 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, 16 de novembre de 2009
SÍLVIA CAIRE GARCIA
Secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona
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ANNEX
Normes urbanístiques de Modiicació puntual número 19 “Nucli antic i tanques” de les Normes subsidiàries de planejament
urbanístic, al terme municipal de la Selva del Camp
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