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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

EDICTE 10040

Mitjançant Decret de l’Alcaldia, de data 31 d’agost de 2010, es
va resoldre el següent:
1. Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a la segona
ampliació de l’abocador industrial d’Alier, promogut i tramés per
Alier, SA i tramitat per l’Ajuntament de Rosselló, segons el que
determinen els articles 67.1.e) i 83.3 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, en la nova redacció donada per l’article 48.7 de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives, introduint, d’ofici, la prescripció següent:

2. Exposar l’expedient i el document comprensiu de l’article
8.5.a) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, a informació
pública pel termini d’un mes, d’acord amb el que disposa l’article
83.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la
publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província,
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la inserció d’un
anunci en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal,
a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

3. Donar coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria
d’informació pública així com garantir la consulta del Pla
especial i del document resum per aquests mitjans, atès el
contingut de l’article 23.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i la
disposició addicional 20 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

4. Notificar l’acord d’aprovació inicial, als propietaris dels
terrenys afectats, als efectes de donar compliment a l’obligació
descrita a l’article 97.3.a) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

5. Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, en
compliment de l’article 83.5 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini
d’un mes, i que són els següents:
- Departament de Medi Ambient i Habitatge.

- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.

- Institut Geològic de Catalunya.

- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

- Serveis Territorials de la Direcció General de Carreteres.

- Agència Catalana de l’Aigua.

- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Lleida del Ministerio de
Fomento.

6. Informar que atès que el Pla està subjecte a declaració
d’impacte ambiental per tal de procedir a l’aprovació
provisional de l’expedient caldrà disposar de la declaració
d’impacte ambiental del projecte, d’acord amb l’article 83.6 del



Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.

7. Comunicar l’aprovació inicial al promotor a efectes
merament informatius.

Contra l’acord anterior, en tant que es tracta d’un simple acte de
tràmit, no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que
pugueu al·legar oposició a l’esmentat acord per a la seva
consideració en la resolució que posi fi al procediment, de
conformitat amb el que disposa l’article 107.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu
l’article 101 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, a les
Dependències Municipals de l’Ajuntament de Rosselló
(avinguda de Catalunya, 2, segona planta).

Rosselló, 1 de setembre de 2010
L’alcalde, Jaume Fernández i González

− ♦ −
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