DECRET
Decret de data 23-12-2011 d’aprovació del pla parcial de desenvolupament de la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable SUNC-03.

Vist que el pla d’ordenació i urbanisme parroquial preveu la unitat d’actuació SUNC03, a desenvolupar per mitjà de pla parcial en el supòsit que l’execució urbanística
sigui desenvolupada pel sector privat,
Vist el projecte de pla parcial promogut pels propietaris de la Unitat d’Actuació
SUNC-03.
Vist que havent-se verifcat la conformitat de la documentació del Pla Parcial amb la
normativa en vigor i amb el Poup de la parròquia, s’ha sotmès el projecte a
informació pública, de conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei general
d’ordenació del territori i urbanisme, sense que s’hagin formulat al·legacions, ni
observacions, i sense que hagi estat adient que el Comú proposi rectifcacions o
esmenes al projecte.
Vist que malgrat estar sotmès el Pla Parcial a informació pública, mitjançant edicte
de data 25 de març del 2010, es va procedir a retrotreure el procediment al moment
de la presentació del Pla Parcial i, atenent l’informe pericial acompanyat, sigui
determinat pericialment el preu de cessió, procedint novament a l’exposició pública
del mateix durant un termini de 30 dies.
Vist que per sol·licitud de data 30 d’abril del 2010, amb núm. de registre 6033634, el
Sr. Antoni Duró Baró va efectuar les al·legacions següents :
- És propietari d’una fnca que es troba dins de la SUCS-1 però que part d’aquesta es
troba inclosa dins de la SUNC-03.
- Sobre la part de parcel·la inclosa dins de la SUNC-03 ostenta un dret de pas, així
com per tot el baixador llindant fns a l’avinguda Verge de Canòlich.
Demana doncs que la part de parcel·la inclosa dins de la SUNC-03 s’inclogui dins de
la SUCS-1.
Mitjançant sol·licitud de data 30 d’abril del 2010, amb núm. de registre 6033633, el
Sr. Josep Duró Ribó va efectuar les al·legacions següents :
- És propietari d’una fnca que es troba dins de la SUCS-1 però que part d’aquesta es
troba inclosa dins de la SUNC-03.
- Sobre la part de parcel·la inclosa dins de la SUNC-03 ostenta un dret de pas, així
com per tot el baixador llindant fns a l’avinguda Verge de Canòlich.
Demana doncs que la part de parcel·la inclosa dins de la SUNC-03 s’inclogui dins de
la SUCS-1.
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Vista la comunicació tramesa als sol·licitants de data 19 de maig del 2011.
Vista la comunicació tramesa pel President de la Comissió Tècnica d’Urbanisme de
data 9 de desembre del 2011.
Vist que el projecte de pla parcial concerneix els propietaris següents : Sra. Canòlich
Gresa i Hereus de la Sra. Dolors Gresa.
D’acord amb el que ha estat exposat, el Comú de Sant Julià de Lòria, per acord del
Consell de Comú de data 22 de desembre del 2011
Decreta
L’aprovació del pla parcial de desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl
urbanitzable SUNC-03.
I ordena la publicació del present Decret al Butlletí Ofcial del Principat d’Andorra.
Contra el referit Decret pot interposar-se recurs d’alçada en el termini de 13 dies
hàbils davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme d’acord amb el que estableix l’article
146 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, sense perjudici de
l’executivitat del pla parcial a partir de la publicació de la present decisió.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, 23 de desembre del 2011

Josep Pintat Forné
El Cònsol Major
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