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DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 092/2014 
 
Assumpte: Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes" 
Referència 2014/629  
 
ANTECEDENTS 
La Junta de Compensació Les Forquetes ha presentat el projecte de reparcel·lació per compensació bàsica 
de l'àmbit de la Unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes". 
El secretari interventor i els serveis tècnics han emès sengles informes favorables a l'aprovació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
Articles 89, 124 i següents i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme. 
Article 130 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
Article 21.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases i del règim local. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes", 
presentat per la junta de compensació de l'esmentada unitat d'actuació. 
Segon.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant anunci a 
inserir en el BOP de Tarragona i en la premsa periòdica perquè els interessats presentin, si s’escau, les 
al·legacions que considerin pertinents. 
Tercer.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública i dels acords 
d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se en la web oficial de 
l'ajuntament: www.prades.cat. 
Quart.- Concedir audiència a les persones interessades amb citació personal. 
 
Prades, 17 de juliol de 2014 
 
L'alcaldessa 
 
 
 
 
Lídia Bargas i Musoy 
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