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CERTIFICAT

Sílvia Serra i Alabau, secretària accidental de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,

Sílvia Serra i Alabau
La secretària accidental - 07/09/2018

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde - 07/09/2018

CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el 6 de setembre
de 2018, va prendre, per unanimitat, el següent acord:
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE TORROELLA DE MONTGRÍ RESPECTE LA CORRECCIÓ DE
TRAÇAT DEL CAMÍ DEL PAS DEL ROIG. EXP. H102.2-4/18 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, la secretària accidental llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa d’Urbanisme i Territori de 30 d’agost de 2018, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
«Vist que la revisió del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Torroella de Montgrí va
ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 4
d’abril de 2001 (i Text refós aprovat pel Ple de la corporació, en la sessió de 29 d’agost de
2001, i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 5 d’abril de
2002), i publicada al DOGC núm. 3654, de data 11 de juny de 2002.
Vista la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Torroella de Montgrí respecte la
correcció de traçat del camí del Pas del Roig, de data juny de 2018, formulada per
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist que l’objecte d’aquesta modificació consisteix en modificar l’actual traça del camí del
Pas del Roig prevista pel planejament vigent i grafiar-la sobre el correcte camí existent que
és de
titularitat pública i consta a l’Inventari de camins de titularitat municipal amb el codi 130.
Atès que, efectuada consulta als Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i
Sostenibilitat el 17 de juliol de 2018, sobre la declaració de manca d’efectes significatius en
el medi ambient de l’esmentada modificació del Pla general, aquests han resolt, el 6 d’agost
de 2018, que no té efectes significatius sobre el medi ambient i que, per tant, no s’ha de
sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada.
Vist l’informe de Secretaria núm. 2561/2018.
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Atès que, d’acord amb l’article 14.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon a l’Ajuntament formular la redacció i
tramitació d’aquesta modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana.
Atès que, d’acord amb els articles 85.1 i 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon a l’Ajuntament l’aprovació inicial
i provisional d’aquesta modificació puntual, mentre que l’aprovació definitiva correspon a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (art. 80.a).
Ateses les determinacions del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU), del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLU), i dels articles
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL).
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Torroella de
Montgrí respecte la correcció de traçat del camí del Pas del Roig, de data juny de 2018,
formulada per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i redactada pels Serveis Tècnics
Municipals.
2n. Sotmetre aquest acord a informació pública, mitjançant anunci que s’inserirà al BOP, al
diari El Punt, al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web d’aquest Ajuntament, pel
termini d’un mes, i podrà ser examinat durant aquest període per tal de presentar les
al·legacions o reclamacions que es considerin pertinents.
3r. Sol·licitar els informes preceptius als organismes següents afectats per raó de llurs
competències sectorials:


Departament de Territori i Sostenibilitat:
- Agència Catalana de l’Aigua.
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona.
- Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural».

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, a reserva de l’aprovació definitiva
de l’acta, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
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Torroella de Montgrí, data de la firma digital
L'alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès
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