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EDICTE
de 3 de febrer de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona referents al municipi de Mont-roig del Camp.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en les sessions de 1 d’octubre
de 2009 i de 22 d’abril de 2009, va adoptar, els acords següents:
Exp.: 2009 / 036188 / T
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Mont-roig
del Camp
Acord de 1 d’octubre de 2009
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona acorda:
—1 Donar conformitat al Text refós del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable de Mont-roig 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,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
—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 el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable de
Mont-roig del Camp, promogut per Agrícola Catalana i Secció de Crèdit Montrogenca, SCCL i tramès 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 esmenar el quadre de superfícies del Plànol P.4 i fer referència a
l’àmbit de PE amb el número que li correspongui en comptes de PAU 17.
1.2 Caldrà modificar el títol del punt 2.3 que s’haurà de titular “Cessions”,
i eliminar el redactat dels dos primers paràgrafs d’aquest punt, així com l’últim
paràgraf del punt 2.4.
—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 Donar publicitat per mitjans telemàtics de l’acord d’aprovació provisional i
obrir un nou període per presentar al·legacions pel termini d’un mes. Caldrà aportar
un certificat conforme s’ha fet aquest tràmit i si s’han presentat o no al·legacions.
—4 La publicació al DOGC del subsegüent acord d’aprovació definitiva, restarà
condicionat a l’obtenció del certificat de l’ens gestor de la xarxa d’abastament del
municipi, conforme aquesta té suficient recurs i capacitat. Aquest certificat haurà
de ser validat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
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—5 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.
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
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, 3 de febrer de 2010
SÍLVIA CAIRE GARCIA
Secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona
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ANNEX
Normes urbanístiques de Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable, de Mont-roig del Camp.
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