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CERTIFICAT
Pere Serrano i Martín, secretari de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde - 13/11/2018

CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el 8 de novembre
de 2018, va prendre, per unanimitat, el següent acord:
9. APROVACIÓ PROVISIONAL 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, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat de 31 d’octubre de 2018, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:

Pere Serrano i Martín
El secretari - 14/11/2018

«Vist que el Ple de la corporació, en la sessió de 6 de setembre de 2018, va 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.
Vist que l’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant
la publicació d’un anunci al diari El Punt Avui de 20 de setembre de 2018, al BOP de Girona
núm. 185, de 25 de setembre de 2018, al tauler d’edictes de la corporació i a la web
municipal www.torroella-estartit.cat.
Vist que durant aquest termini no s’hi van presentar al·legacions ni reclamacions de cap
mena.
Vist l’informe de Medi ambient, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona,
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 3 d’agost
de 2018.
Vist l’informe de la secció de Biodiversitat i Medi Natural, del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 15 d’octubre de 2018.
Ateses les determinacions dels articles 67, 68, 69, 78 i següents del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
(TRLU), modificat per la Llei 3/2012; dels articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya; dels articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
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les bases del règim local (LRBRL); dels articles 52.2.c) i 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC); i del Pla General Municipal d’Ordenació de Torroella de Montgrí,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 4 d’abril de
2001 i Text refós aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 5 d’abril
de 2002 i publicat al BOP de Girona núm. 108, de 5 de juny de 2002 i al DOGC núm. 3654,
de data 11 de juny de 2002.
Per tot això exposat, proposo al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar provisionalment 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. Remetre el document de la modificació de la normativa esmentada en format digital i una
còpia de l’expedient administratiu, degudament legalitzats, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva».

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.

Torroella de Montgrí, data de la firma digital
L'alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès
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El secretari
Pere Serrano i Martín

