AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.:
Caràcter:
Data:

03/2015
Extraordinària
25 de març de 2015

A la Vila de L’Armentera, el 25 de març de 2015, essent dos quarts i cinc de set de la tarda, es
reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, sota la presidència de
l'Alcalde – President, Il·lustríssim Senyor Narcís ISERN SERRA, l’Ajuntament en Ple a l’objecte de
celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA, conforme a l’ordre del dia repartit a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA,
Sr. Joan PUJOL PLANELLS,
Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ,
Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA,
Sr. Joan FERRARÓS ESTRAGÓ,

Alcalde –President
Primer Tinent d'Alcalde
Segona Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor

CiU
CiU
CiU
CiU
UA-PM

És absent i s’excusa:
Sra. Janine KRAUEL VILA,

Regidora

CiU

És absent sense excusar-se:
Sr. Josep PLANAS QUER
----Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel Secretaria –
Interventora accidental de la Corporació Anna MASMARTI MATEU l’existència del quòrum d'un
terç amb un mínim de tres membres corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a
conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
Avans de començar el Ple es fa 1 minut de silènci per les victimes de l'accident aeri.
1. APROVACIÓ DE L'ESTUDI MEDI AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ D'USOS PER LA
IMPLANTACIÓ DE L'ACTIVITAT D'APARCAMENT DE CARAVANES ,AUTOCARAVANES I
REMOLCS DEL TERME MUNICIPAL DE L'ARMENTERA.
Exp. 66/2014
RPH

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE L'ARMENTERA.
Antecedents de fet.
1. Modificació puntual de les NNSS de planejament del municipi de l'Armentera, adequació
del límit del terme municipal i ampliació dels usos admesos als terrenys situats entre el
cementiri, el camí del cementiri, la carretera GIV-6302 i el sòl urbà, redactada per Joaquim
Balaguer Ariño i Bernat Bover Amorós.
2. Informe del tècnic municipal, que consta a l'expedient, de caràcter favorable.
3. Informe del Secretari – Interventor, que consta a l'expedient.
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4. En data 2 d'abril de 2014 el Ple va aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS
abans esmentada (modificació puntual de les Normes Urbanístiques de les Normes
Subsidiàries, pel que es modifiquen els arts. 134, 125, 126 i 129, introduint una nova clau
AGp, i se'n defineix l'àmbit).
5. Sotmès l'acord i la documentació de la modificació a informació pública pel termini d’un
mes, essent publicat a El Punt Avui i al tauler d'anuncis, al DOGC i al BOP de Girona, i a
audiència als ajuntaments que limiten amb el terme municipal, clos el termini d'informació
pública i d'audiència, s'ha presentat una al·legació: Al·legant Sr. Narcís JORDI POCH i
ROS (RE de 23/05/2014).
6. Clos el termini d'un mes per emetre informe, dels organismes oficials requerits, únicament
s'ha rebut dins de termini l'informe del DARPAMN, favorable amb condicions a incorporar a
la figura de planejament que es tramita.
7. Efectuat requeriment, l'equip tècnic redactor ha lliurat, en data 1 d'octubre de 2014, tres
exemplars en paper i tres en format cd del projecte de modificació de les NNSS, havent
incorporat les prescripcions dels informes sectorials emesos, així com l'al·legació
presentada.
8. En data 29 d'octubre de 2014 el Ple va aprovar provisionalment el projecte de modificació
puntual de les NNSS de planejament del municipi de l'Armentera, adequació del límit del
terme municipal i ampliació dels usos admesos als terrenys situats entre el cementiri, el
camí del cementiri, la carretera GIV-6302 i el sòl urbà.
9. Informe de la Direcció General d'infraestructures de mobilitat terrestre, de data 21 de gener
de 2015 (RE núm. 65 de 27 de gener de 2015).
10. Informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 9 de gener de 2015 (RE núm. 23 de 15
de gener de 2015).
11. Acord de la Comissió territorial d'urbanisme de Girona, en sessió de 22 de gener de 2015
(RE núm. 72 de 29 de gener de 2015).
12. Avaluació ambiental estratègica simplificada, de data març de 2015.
13. Informe jurídic de data 23 de març de 2015
Fonaments de dret.
➢ Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic de L'Armentera, aprovades per la
Comissió Territorial d'Urbanisme en data 27 de juliol de 2006, aprovant el Ple municipal la
verificació del Text Refós de les NNSS el dia 14 de novembre de 2006.
➢ Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer (art. 86 bis, DT 18).
➢ Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (art. 115).
➢ Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
➢ Llei 9/2006, del 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes
en el medi ambient.
➢ Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
➢ Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
➢ Arts. 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR l'avaluació ambiental estratègica simplificada, de data març de 2015, redactada
en relació a l'expedient de modificació puntual de les NNSS de planejament del municipi de
l'Armentera, adequació del límit del terme municipal i ampliació dels usos admesos als terrenys
situats entre el cementiri, el camí del cementiri, la carretera GIV-6302 i el sòl urbà.
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Segon. SOTMETRE a informació pública, pel termini de 45 dies l'avaluació ambiental estratègica
simplificada, de data març de 2015, anteriorment referida.
Tercer. Trametre a les administracions públiques afectades i a les persones interessades
l'avaluació ambiental estratègica simplificada conjuntament amb el tràmit d'informació pública.
1.
2.
3.
4.

Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (4) Cinc: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL i Alcalde – President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (1) Una: Sr. FERRARÓS

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Senyor ALCALDE – PRESIDENT aixeca la sessió
quan son tres quarts de set de la tarda, de tot el que, com a Secretaria Accidental, CERTIFICO.

L'Alcalde – President

El Secretaria – Interventora Act.
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