
SCUTE/O0381/2006 / 024791 / E/3647006

Expedient: 2006 / 024791 / E
Assumpte: Pla d'ordenació urbanística municipal,
Terme municipal: Vilalba dels Arcs
Comarca: Terra Alta

RESOLUCIÓ

De 4  de  setembre  de  2019,  per  la  qual  es  dóna  conformitat  al  text  refós  del  Pla 
d'ordenació urbanística municipal de Vilalba dels Arcs.

Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de 10 de juliol de 
2019, d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilalba dels Arcs 
que supedita la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós,  verificat  per  l’òrgan  que  ha  atorgat  l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1- Pel  que  fa  als  informes:  cal  esmenar  i  completar  la  memòria,  la  normativa 
urbanística i la documentació gràfica del POUM d’acord amb allò indicat als informes 
de: la Direcció General de Turisme de 18.5.2018; la Direcció General de Comerç de 
13.6.2018;  la  Direcció  General  d’Infraestructures  de  Mobilitat  de  24.5.2019;  la 
Direcció General de Transports i Mobilitat de 20.12.2018, la Secretaria de Polítiques 
Digitals del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de 27.6.2019; 
i la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de 5.7.2019.

1.2- Pel que fa a la Resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de 27.2.2019, cal completar la 
normativa urbanística del POUM, d’acord amb allò exposat a la part valorativa del 
present acord.

El mateix acord facultava a la Directora General d’Urbanisme, a donar conformitat al text 
refós un cop es complissin les prescripcions assenyalades.

Vist que en data 1 d’agost de 2019, el ple de l’Ajuntament va acordar aprovar un text refós i 
trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.

Vist  que,  d’acord  amb  l’informe  tècnic  del  19  d’agost  de  2019,  el  text  refós  dóna 
compliment a l’acord del 10 de juliol de 2019. 

Atesos els articles 92.4 i 106.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
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RESOLC

-1 Donar conformitat al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilalba dels 
Arcs, promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva 
de 10 de juliol de 2019 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.

-2 Ordenar la publicació al DOGC, a l’efecte de l’executivitat del Pla, d’aquesta Resolució, 
de  l’acord  d’aprovació  definitiva  de  10  de  juliol  de  2019  de  la  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme de  les  Terres  de  l’Ebre  i  de  les  normes  urbanístiques  corresponents,  de 
conformitat amb l’article 106.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer.

-3 Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

Contra  aquesta  resolució,  que  es  refereix  a  una  disposició  administrativa  de  caràcter 
general,  es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial de la Generalitat  
de Catalunya,  de conformitat  amb el  que preveu l’article  112.3 de la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  i  els 
articles  10,  25  i  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció 
contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol 
altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres 
administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la 
recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la 
comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament.

Elisabet Cirici i Amell
Directora general d’urbanisme

Signat electrònicament
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