AJUNTTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
17 DE MARÇ DE 2016.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:05 hores del dia 17 de març de 2016,
es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària 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: Dolors Quer Puntil ,
Joaquim Pastoret Lladó , Josep Ferrer Serra, Pilar Bosch Bech, 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.
Verificar el Text refós de la modificació puntual número 4/2015 del POUM de
Garrigàs.

Únic .-

El Ple de la Corporació va acordar, en data 6 d'agost de 2015, aprovar inicialment la
modificació número 4/2015del Pla d’ordenació urbanística municipal d’aquest
municipi (en endavant POUM).
Atès al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d'agost de 2015 i numero 6940,
que en Butlletí oficial de la província núm.163 de data 24 d'agost de 2015, en el diari El Punt
avui de data 20 d'agost de 2015 i al taulell d'anuncis municipal des del 13 d'agost al 1
d'octubre de 2015 es va publicar l’anunci mitjançant el qual s’exposava al públic el

projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Garrigas, num
4/2015, perquè en el termini d’un mes els interessats poguessin examinar i presentar
les al·legacions que es consideressin oportunes. Així mateix, es va concedir audiència
durant el termini de 10 dies als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el
d’aquest Municipi. Durant aquest termini d’exposició al públic no s’han presentat
al·legacions
El Ple de la Corporació en la seva sessió ordinària de data 8 de novembre de 2015 va
acordar aprovar provisionalment la modificació puntual número 4/2015del POUM.
En data 11 de novembre de 2015, amb el número de Registre de Sortides 278 aquest
Ajuntament va trametre l’expedient administratiu i el document de la Modificació
puntual número 4/2015del POUM, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per
tal de què l’aprovés definitivament.
En data 1 de març de 2016 amb el Registre d’Entrades número 123 els Serveis
Territorials d’Urbanisme a Girona notifiquen l'acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en la seva sessió de data 4 de febrer de 2016 que suspenia
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l'aprovació definitiva fins que mitjançant un text refós verificat per l'òrgan competent
incorpori les prescripcions tècniques que s'indicaven en l'acord.
L’arquitecte muncipal han presentat un Text refós de la modificació puntual número
4/2015del POUM que incorpora les prescripcions requerides per la CTU en la seva
sessió de data 4 de febrer de 2016
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat els assistents:
Primer.- Verificar el Text refós de la modificació puntual número 4/2015del POUM de
Garrigàs, redactat per l’arquitecte municipal, que incorpora les prescripcions
requerides per la CTU en la seva sessió de data 4 de febrer de 2016
Segon.- Fer públic el present acord de verificació per mitjans telemàtics, d’acord amb
l’art. 8.5.c) del TRLUC.
Tercer.- Notificar a la CTU de Girona els presents acords i enviar-li per duplicat el Text
refós de la modificació puntual número 4/2015del POUM de Garrigas, degudament
diligenciat, perquè l’aprovi definitivament.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 20:15 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE
LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

