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En C.LAUDE STRENS, major d'edat, v�-t·a;·=fé"i/'�fki:.iiW�ctê'1r Rei, amb 

domi cili al e/. Tulipan 29 i ac t.uant en nom i r8pre sentació com a 
President de l 'ENTITAT URBAN1Sí1ICA COL. LABO.RADORA DE CONSERVACIO 
LES PLANES DEL REI 

EXP O SA: Que la èteneralitat de Catalunya, Direç, Gral.Urba
nisme exp. 114/85, escrit 1542 de 24-7-86, ordena al'Ajuntament 
q_ue ha d'obtenir els espais ve ret de cessió ob1igatoria de les 
Planes del Rei (LLei del sól tex. ref. 9-4-76 art.41-47-91) ""' Que aquest Ajuntament, en escrit 232, de 25-8-86,
reg_uerèix a la Comunitat de Propietaris, que en el termini de 3 
mesms, facim cffi3iÓ dels espais verds. 

La Comuní tat el 20-11.:..86, contesta dien g_ue-'(?le s 
zones verdes encara estan a nom de Fco. Lebasque. 

L'Ajuntament en BOP. núm. 295 ,27-12-86, publica
requeriment a Fco. Lebasqu.e per la cessió ol:üigatoria. 

L'Ajuntament en escrit núrn.22 del 15-01-88, sol�li
cita a la COMISSIÓ dé:_OREDITORS de F.Lebasque, la cessió obligain::ia, 

L'Ajuntament en escrit núm. 100 del 13-4-88 manifes
ta a la Comunitat de Propietaris, l'aprobació de J.'escritura de
l'Entitat Urbanística de Conservació i posa per condició que en
el termini de DOS ANYS, gestioni les cessions obligatÓries que
mana la LLei del Sól� al'Ajun�ament. 

Aquesta Entitat Urbanística, en el transcurs dels 
dos anys, va intentar davant la Comissió de Creditors de Lebasque, 
les cessións obligatóries sense conseguir-ho i a la fi d'acomplir 
la condició imposada per aquest Ajuntament, el 23-1-90 efectua
requeriment judicial, contra la Comissió de Crecti tors. 

Als quasi 4 anys (el 23-11-93), el Jutjat de Falset 
emet sentència favorable per a la cestíó. Aquest requeriment ju
dicial sense calgué, ha costat molts diners a ac¡_uesta Entitat 
Urbanística. 

Per tot l'exposat 

SOL. LICITA Que a la fi d 'acom::,lir la condició imposada per
aquest Ajuntament i el que ordena la Generalitat, aquesta Alcal
dia indiqui dia i hora per a davant Notari, pugui la Comissió 
de Cred.itors de F. Lebasq_ue fer les cessions obligatóries que
mana la sehtència, de la qual s'acompanya fotocbpda. 

Aquesta Entitat indica potser la necessitat que 
d'un bon mutu acord, s 'establís un contracte de ge stj_Ó per a 
la con�ervaci6 dels espais verds i equipaments, entre l'Ajunta
ment de Pratdip i l'Entitat Urbanistica Col.laboradora de Con
srervaci6 Les Planes del Rei. Si fos necessari, aquesta Entitat 
Urbanística podria cuidar-se de la seva redacció. 

Les Planes del Rei-Ppatdip, a 7 de mar9 de 1994
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