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Disposicions

EDICTE

de 2 d’abril de 2009, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Tortosa.

D’acord amb l’article 59.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es 
fa pública la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 
23 de febrer de 2009.

Exp.: 2005/019890/E/00025
Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Tortosa

Recurs potestatiu de reposició interposat pels senyors Josep Barberà Balaguer i 
d’altres, en relació a l’aprovació deinitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal, 
al terme municipal de Tortosa

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments 
que s’hi exposen, he resolt estimar el recurs potestatiu de reposició interposat pels 
senyors Josep Barberà Balaguer i d’altres, contra les resolucions del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de 27 de juliol de 2006 i de 25 de juliol de 2007, 
relatives al Pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa i, en conseqüència:

1.- Suprimir el vial que discorre per la inca dels recurrents tal com es delimita 
gràicament en plànol adjunt.

2.- Modiicar els plànols d’ordenació corresponents d’acord amb l’anterior de-
terminació.

Contra aquesta resolució, que posa i a la via administrativa, 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 publicació d’aquest Edicte al DOGC (articles 10, 14, 25 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa), sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri oportú.

Barcelona, 2 d’abril de 2009

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(09.092.081)
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