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Disposicions

EDICTE

d’1 de desembre de 2010, sobre una resolució del director general d’Urbanisme 
per la qual s’aprova la trama urbana consolidada del municipi de Tortosa.

El director general d’Urbanisme ha resolt, en data 24 de novembre de 2010, 
l’assumpte que s’indica a continuació:

Expedient: 2010/041101/E
Assumpte: Delimitació de la trama urbana consolidada.
Municipi: Tortosa.
Comarca: Baix Ebre.

En data 19 de maig de 2010 l’Ajuntament de Tortosa va trametre l’acord del Ple de 
18 de maig de 2010, pel qual s’aprova la proposta de delimitació de la trama urbana 
consolidada del municipi.

La Direcció General de Comerç va emetre, en data 16 de juny de 2010, informe 
favorable en relació a l’esmentada proposta, amb una sèrie de consideracions.

En data 30 de juliol de 2010, l’Ajuntament de Tortosa tramet una nova proposta 
on es recullen part de les prescripcions de l’informe de la Direcció General de 
Comerç.

En data 29 de setembre de 2010 té entrada al Servei Territorial d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre un escrit de l’Ajuntament de Tortosa, de 17 de setembre de 2010, 
mitjançant el qual es posa de manifest que havent transcorregut el termini de dos 
mesos per a l’aprovació de la trama urbana del municipi, establert a l’article 8.2.d) 
del Decret llei 1/200, del 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials, 
la delimitació de la trama urbana s’ha d’entendre efectuada en els termes previstos 
a la proposta formulada per l’Ajuntament, i que, d’acord amb el que disposa aquest 
mateix precepte, sol.licita que es procedeixi a la seva publicació.

La Direcció General de Comerç, en data 5 d’octubre de 2010, emet un nou informe 
en el que ratifica el contingut del de 16 de juny de 2010.

D’acord amb l’establert a l’article 8.2 d) del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació d’equipaments comercials,

RESOLC:

1. Considerar aprovada, per silencia administratiu positiu, la trama urbana con-
solidada del municipi de Tortosa, que figura als plànols que s’annexen a aquesta 
resolució.

2. Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Tortosa.

Contra aquesta resolució, 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 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 recepció d’aquesta notificació. El recurs s’enten-
drà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució 
expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

Barcelona, 1 de desembre de 2010

M.DOLORS VERGÉS I FERNÁNDEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
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Disposicions

ANNEX

Delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Tortosa (plànols)

(10.335.122)
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