Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 DE MAIG DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia tres de maig
de dos mil dotze,, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina,
alcalde-president,
president, es reuneixen
reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 D’ABRIL DE 2012.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2012,, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament amb la convocatòria
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE MAS
DE PANXÉ, SECTOR 21 DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL.
MUNICIPAL
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern
rn local, per unanimitat, acorda:
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Mitjançant Decret de l’alcaldia 2011/206, de 8 d’abril es va aprovar
a
inicialment
el projecte d’urbanització de Mas de Panxé, sector 21 del planejament
municipal, promogut per la Junta de Compensació.
Compensació
El projecte d’urbanització
tzació fou sotmès a informació pública mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província número 93, de 21 d’abril de 2011, al
diari El Punt de data 30 d’abril del mateix i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Paral·lelament es sol·licitaren els
els informes als organismes amb competències
en la matèria i es procedí a la comunicació individualitzada de la resolució
esmentada a totes les persones interessades.
Havent-se
se intentat la notificació individual a determinats propietaris de
terrenys del sector
ctor sense assolir-la,
assolir la, en data 30 de setembre de 2011 es va
publicar edicte de notificació conjunta al Butlletí Ofici al de la Província
número 226, en compliment del tràmit referit.
En data 8 d’agost de 2011 es va rebre l’informe desfavorable de l’Agència
l’Agènci
Catalana de l’Aigua en quant a l’abastament del sector, el qual fou tramès, el
10 d’agost, tant al president de la Junta de Compensació com a l’arquitecte
redactor del projecte per a l’esmena de les deficiències detectades.
Presentada la documentació corresponent
corresponent per part de la Junta de
Compensació davant els Serveis Territorials de l’ACA i un cop lliurat el
certificat relatiu a l’abastament que es requeria de l’ajuntament, en data 20
d’abril de 2012 s’ha rebut l’informe favorable d’aquest organisme.
Atès
ès el que preveuen els articles 72, 89 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya
Atès que la junta de govern local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant decret
de l’alcaldia número 2011/345, de 4 de juliol.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de Mas de Panxé,
sector 21 del planejament municipal,
municip
promogut per la Junta de
Compensació
Compensació.
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació,
Compensació promotora
del projecte i a les demés persones que puguin tenir un interès
legítim i directe sobre la matèria, així com a la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
rbanisme.
3.. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les set i quinze minuts del vespre, i no havent-hi
hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’alcalde

La secretària

