AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
2 DE JULIOL DE 2015.

A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 2 de juliol de
2015, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i
amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Josep Ferrer Serra,
Joaquim Pastoret Lladó ,Pilar Bosch Bech, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i
Dolors Juanola Teixidor
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola

Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria
1.- Aprovació provisional de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de/ Garrigàs que es segueix sota el numero d'expedient 5/2015 que té per
objectiu el canvi de qualificació d'uns terrenys de l'entorn del castell de Vilajoan. .
Atès que en data 5 de març de 2015 el Ple d’aquesta Corporació va aprovar
inicialment el projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Garrigàs que es segueix sota el numero d'expedient 5/2015 que té per objectiu el canvi
de qualificació d'uns terrenys de l'entorn del castell de Vilajoan
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini
d’un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 6837
de 24 de març de 20º5, al Butlletí Oficial de Girona, n.º 58 de data 25 de març de 2015,
i en el periòdic El punt avui de data 26 de març de 2015, al taulell d'anuncis de
l'ajuntament i a la seva web .
Atès que en data 5 de maig de 2015, es va sol·licitar al Departament de Cultura,
de la Generalitat de Catalunya.
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Atès que en data 25 de març de 2015, simultàniament al tràmit d’informació
pública, es va concedir audiència als Ajuntaments següents l’àmbit territorial dels quals
limita amb el d’aquest Municipi.
Atès que durant el període d’informació pública, no s’han presentat
al·legacions.
Atès l’informe de Secretaria, de conformitat amb allò que estableixen els
articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, el Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD
PRIMER.

Aprovació provisional de la modificació del Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal de Garrigàs que es segueix sota el numero d'expedient 5/2015
que té per objectiu el canvi de qualificació d'uns terrenys de l'entorn del castell de
Vilajoan. .
SEGON. Remetre modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Garrigàs en unió de tot l’expedient tramitat a la comissió territorial d’urbanisme
competent perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.
2.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o
preguntes, manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:30 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta
de la qual com a Secretària, en dono fe.
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