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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
RESOLUCIÓ PRE/126/2019, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Bellver de Cerdanya i de Prats i Sansor.
Els dies 9 de novembre de 2018 i 25 d'octubre de 2017 els plens dels ajuntaments de Bellver de Cerdanya i de
Prats i Sansor van aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, la delimitació efectuada el dia 6 de juliol de 2016 per les comissions municipals de
delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de
Catalunya, previst en l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Bellver de Cerdanya i de Prats i Sansor que es
descriu a continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

Fita 1: se situa a Torrelles. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular de dinou
centímetres per divuit centímetres de costats a la base i quaranta-cinc centímetres d'alçària. Presenta
gravades les inscripcions R, P i B corresponents a Riu de Cerdanya, Prats i Sansor i Bellver de Cerdanya,
respectivament. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Riu de Cerdanya. Les coordenades UTM
ETRS89 31T són: X: 403165,1 i Y: 4689445,3.

Fita 2: se situa a Torrelles. Es reconeix com a fita una roca nativa de forma irregular de quaranta-sis
centímetres per trenta-vuit centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d'alçària. Presenta
gravades una creu i una P. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona és la recta compresa
entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 403057,3 i Y: 4689660,0.

Fita 3: se situa a Torrelles. Es reconeix com a fita una roca nativa de forma irregular de setanta centímetres
per trenta centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d'alçària. Presenta gravades una P4 i una
B. La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues. Les
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 402987,1 i Y: 4689977,7.

Fita 4: se situa a l'oest de la Rajoleria. Es reconeix com a fita una roca nativa de setanta centímetres per
quaranta centímetres de costats a la base i setanta centímetres d'alçària. Presenta gravada una B. La línia de
terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM
ETRS89 31T són: X: 402946,0 i Y: 4690182,8.

Fita 5: se situa a Montlleó, a la vessant oest d'un turó. Es reconeix com a fita una roca nativa de vuitanta-cinc
centímetres per seixanta-cinc centímetres de costats a la base i vint-i-vuit centímetres d'alçària. Presenta
gravada una creu. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa entre
totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 402769,2 i Y: 4690962,7.
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Fita 6: se situa al capdamunt del serrat de la Pubilla. La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i
sisena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 402347,1 i Y:
4691489,7.

Fita 7: se situa al capdamunt del serrat de la Pubilla. Es reconeix com a fita una roca nativa de noranta-cinc
centímetres per vint-i-quatre centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d'alçària. Presenta
gravada una creu. La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 402354,2 i Y: 4691537,5.

Fita 8: se situa al punt d'intersecció entre l'eix del riu Segre i la normal traçada des de la següent fita auxiliar:

Fita auxiliar consistent en una roca de grans dimensions, anomenada la roca Querola, situada a tocar del
marge nord-oest de la séquia de Bellver. Les coordenades UTM ETRS89 31T de la fita auxiliar són: X: 402432,6
i Y: 4691835,0. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta fins a la fita auxiliar i
des d'aquesta segueix la recta fins a la fita real. Aquesta fita és també comuna al terme municipal d'Isòvol. Les
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 402412,2 i Y: 4691856,5.

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

Barcelona, 23 de gener de 2019

Rosa Vestit i Villegas
Directora general d'Administració Local

(19.025.051)
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