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SCUC/O0312/2019 / 068184 / E/3652691

Expedient: 2019 / 068184 / E
Assumpte:  Modificació puntual de les normes subisidiàries i de planejament urbanístic de 
trasllat de la zona verda al polígon 18A,
Municipi: Móra d'Ebre
Comarca: Ribera d'Ebre

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

L’expedient de modificació puntual de les normes subisidiàries i de planejament urbanístic 
de trasllat de la zona verda al polígon 18A, de Móra d’Ebre, ha estat promogut i tramès per 
l’Ajuntament.

Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de 29 de maig de 
2019;

Vista la proposta d’acord de la Secció de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de 
Catalunya de 30 de juliol de 2019;

Vist l’acord de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya de 30 de juliol 
de 2019;

Atès el 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;

D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  14  de  la  Llei  13/1989,  de  14  de  desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Proposo al conseller de Territori i Sostenibilitat l’adopció de la resolució següent:

APROVAR DEFINITIVAMENT, a l’efecte de l’article 98 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,  la  modificació  puntual  de les normes subisidiàries  i  de planejament  urbanístic de 
trasllat  de  la  zona  verda  al  polígon  18A, de  Móra  d'Ebre,  promoguda  i  tramesa  per 
l’Ajuntament.

Elisabet Cirici i Amell
Directora general d’Urbanisme   
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