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informe
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l'ICONA
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En vista d'aquests
informes i dels
"El "núcleo C" no se destina en
de utilidad pública"
amb el n? 171
i "resultandos" que
las "Normas
Subsidiarias"
a esta- "considerandos"
"LA MATA I PLETA DEL BASción deportiva
de nieve, sinó a zona aporta el Cap de la Secció de RecurCO"
de Lleida,
segons
informa
urbanizable.
Esta zona queda total- sos, el Conseller de Politíca TerritoLC.O.N.A.
Publiques
en
J .M.
mente
comprendida
dentro
de un rial i Obres
Les característiques
que les NorCullell
va
resoldre,
al
novembre
del
monte
de Utilidad
Pública;
en un
mes otorguen
a aquest tres nuclis
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consideració
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Nucli

A

300.000

mts.

Nucli

B

300.000

mts.

Nucli

C

300.000 mts.

2
2
2

í

í

0.3

90.000

mts.

0.22

66.000

mts.

0.35

105.000

Aquestes Normes van ser elevades
a la Comissió Provincial D'Urbanisme
de Lleida per a la seva aprobació
definitiva,
a l'octubre
del 79 la
Comissió
va adoptar
l'acord
de
suspendre
las Normes
Subsidiàries
de Planejament
de Rialb en base
a tres
determinacions
diferents:
a) "Diverses modificacions
de caràcter
no esencial;
completar
la nomenclatura,
introducció
de
normativa, etc."
b) "Exclussió
dei nucli C del sól
apte per a urbanitzar
donat
que el terreny
on és el nucli
C és catalogat
com a "monte
público"."
c) "Fixa
els condicions
de revisió de les Normes,
sotmetent
l'expedient
à informació
pública una altra vegada abans
de la seva aprovació
definitiva. "
Contra aquest acord de la Comissió
Provincial d'Urbanisme
va interposar
recurs
d'alçada
com
a alcaldepresident
de l 'ajuntament
d~ Rialb
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20 %

18.000

mts.

20 %

12.000

mts.

20 %

21.000

mts.

trativa
solo puede autorizarse
una
concesión en interés particular
cuando no hay" sustitución
conveniente
fuera del monte" (parrafo 2° artículo
169
del vigente
Reglamento
de
Montes) o sea, cuando la ocupación
que se solicita resulta indispensable
para los fines del peticionario
y no
puede encontrarse
otro lugar, fuera
del monte, que le permita conseguirlos sin recurrir
al terreno
de Utilidad Pública.
Ahora
bien, la parcela
"C" no
se solicita para esquiar,
sino para
edificar
residencias
de los futuros
usuarios y visitantes
de la estación
de esquí, o simplemente,
de quienes
deseen tener una casa en el monte,
y para estos fines no es indispensable mermar los terrenos
de utilidad pública,
pues la construcción
de un barrio residencial puede hacerse perfectamente
fuera del monte,
por ejemplo,
en cualquiera
de los
siete núcleos
urbanos
preexistentes
cuya revitalización
utilizan precisamente, los autores de las "Normas"
como argumento
justificativo
de las
mismas, aunque
luego, en la pràc-
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20

600

2.100

18

540

1.890

28

840

2.94C

el recurs
d'Alçada
presentat
per
en Messegué, el Conseller modifica
l'acord
de la Comissió
Provincial
de la forma: Es conserven
parcialment els apartats A) i C); Es modifica l'apartat
B) acceptant
la possibilitat de desemvolupament
urbanístic del nucli "C" si bé la seva efectivitat
i possibilitat
de realització
esta condicionada
a la descatalogació del mont públic i posterior
accès
a la propietat
mitjançant
subbasta pública.
Després d'esmenades
les deficiencies senyalades,
caldrà elevar novament l'expedient
a la Comissió Provincial D'Urbanisme
de Lleida però
sense l'exposició
pública (contra la
divisió de la C.P.U. en la seva denegació) per a la aprovació definitiva.
Així sembla ser molt clar que la
Generalitat
accepta
de
base
la
formació del nuclí "C", pero amb la
condició de descatalogació
de mont
públic,
i que dita descatalogació
depèn
directament
del Ministeri
d'Agricultura.
Josep

Coll

