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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
ANUNCI sobre una resolució referent a l'aixecament de la suspensió de l'execució dels actes de liquidació i
cobrament de les quotes urbanístiques corresponents al titular de les parcel·les número 1 i 2 del Projecte
de reparcel·lació del Pla parcial sector SUP1 la Cosa del Llop, a l'Escala, i incoació de l'expedient
d'aprovació de l'Operació jurídica complementaria de les parcel·les esmentades núm. 1 i 2 (exp. 1063/2013).
En data 26 de juliol de 2019 la Direcció de l'Institut Català del Sòl ha resolt:

1.- Aixecar la suspensió de l'execució dels actes de liquidació i cobrament de les quotes urbanístiques
corresponents al senyor Carlos Casamor com a titular de les parcel·les resultants número 1 i 2, del Projecte de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació del Pla parcial del SUP 1 la closa del llop del terme municipal de
l'Escala.

2.- Incoar l'expedient d'aprovació de l'Operació jurídica complementaria de les parcel·les resultants números 1 i
2 del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de cooperació del Pla parcial del SUP 1 la closa del llop del terme
municipal de l'Escala, relativa a l'adjudicació de parcel·les a favor de l'Institut Català del Sòl en pagament de
les despeses d'urbanització resultants del Compte de liquidació provisional i de la previsió que s'ha efectuat del
compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació citat, que grava les parcel·les número 1 i 2
propietat del senyor Carlos Casamor.

3.- Notificar, de conformitat amb el que disposa l'article 168.1 apartats b) i f) del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, a la persona titular afectada, en la seva condició
d'interessat en aquest procediment, per tal que en el termini de 20 dies següents a la notificació de la
resolució, pugui presentar les al·legacions que estimi oportunes

4.- Publicar aquesta resolució amb el seu annex, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament de l'Escala i al web de l'Institut Català del Sòl.

Les persones interessades podran consultar l'Operació jurídica complementaria esmentada, a la seu de
l'Institut Català del Sòl, situada al carrer Còrsega número 273, 3 era planta de Barcelona i a la seu de
l'Ajuntament de l'Escala.
D'acord amb la disposició addicional dècima del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, el mes d'agost es considera inhàbil, per la qual cosa el termini per interposar
al·legacions començarà a comptar a partir del dia 2 de setembre.

Barcelona, 1 d'agost de 2019

Maria Jesús del Carmen Guiró
Cap jurídica de sòl
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Annex

En aquesta Operació jurídica complementària que té per objecte l'adjudicació de finques en pagament d'obres
d'urbanització i rectificar circumstàncies descriptives, les persones interessades són:

Interessat 1: Institut Català del Sòl
NIF- Q-08XXX01-B
Administració actuant del sector

Interessat 2: Carlos Casamor Franquet
DNI- 3X.6XX.1X4-B
Titular de les parcel·les núm. 1 i 2
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