ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 24 D’ABRIL DE 2015

DE

L’AJUNTAMENT PLE

REGIDORS ASSISTENTS
RUFINO GUIRADO IRUELA
OSCAR IZQUIERDO I FABA
ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA
MARTA MARTÍ I PASTÓ
ANN JANE BRADLEY
MARGARITA GARCIA TEIXIDOR
ALCALDE-PRESIDENT
VICENÇ CEBRIA I PEIX
SECRETÀRIA
PILAR BLASCO I PRIM
A Vall-llobrega, essent les 14,30 hores del dia 24 d’abril de 2015, sota la presidència de
l’Alcalde i amb l’assistència de la Secretària, es reuneixen, a la Casa Consistorial,
prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten a fi i efecte de
celebrar el Ple ordinari.
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 27/02/15 i 10/04/15
Per part de la Sr. Bradley s’indica que ella a la sessió de 27 de febrer no hi va assistir. Es
corregirà l’errada, i queden aprovades les actes dels plens del 27 de febrer i 10 d’abril.
2.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL POUM
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 22 de juliol
de 2014, va supeditar la publicació de l’aprovació definitiva del POUM al DOGC, i
consegüent executivitat, a la presentació d’un Text refós, que incorporés diferents
prescripcions.
Atès que aquestes feien referència a aspectes de tramitació, de sistemes, i aspectes
urbanístics en sol urbà i no urbanitzable. I que s’han incorporat al Text Refós.
Atès, així mateix, que dins els aspectes relatius al sol urbà es manifestava el següent:
“Respecte al sector de sòl urbà industrial per a serveis portuaris, caldrà que s’acrediti
la formalització de l’acord municipal entre l’Ajuntament de Vall-Llobrega i l’Incasol,
com es manifesta en la memòria del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i que ha
de permetre la permuta d’espais lliures i els sòls amb aprofitament urbanístic. Amb la
finalitat de mantenir en domini públic els espais lliures d’aquest àmbit es podrà
acreditar amb la materialització de la permuta amb escriptura pública, i aprovada pel
Ple municipal, o bé amb conveni urbanístic que estableixi un termini màxim per a la
seva realització, i es reflecteixi en l’agenda.
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Atès que en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
de data 22 de juliol de 2014, i per tal que es pugui publicar i ser executiu, s’ha signat
escriptura de permuta amb L’Institut Català del Sòl, en data 16 d’abril de 2015, i
aprovada dita permuta pel Ple municipal de 10 d’abril de 2015.
El Ple acorda:
PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFOS del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Vall-llobrega (POUM) un cop incorporades totes les prescripcions requerides per la
Comissió Territorial d’Urbanisme.
SEGON.- NOTIFICAR dit acord a la CTU de Girona, juntament amb dos exemplars del
Text Refós, degudament diligenciats, per tal que procedeixi a ordenar la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat.
S’aprova amb el quorum suficient, amb els vots a favor dels grups d’ICV i ERC i
l’abstenció de CIU.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les quinze hores.
Vist i Plau
L’Alcalde

En dono fe.
La secretària

Vicenç Cebrià i Peix

Pilar Blasco Prim

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de Ple de 12 de juny de 2015,
convocada abans de la constitució del nou ajuntament, amb l’objectiu únic d’aprovació de les
actes anteriors.
La secretària, 12 de juny de 2015
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