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Josefina Vidal Planagumà, Secretària Acctal. de l’Ajuntament de la Vall de Bianya,

CERTIFICO: Que l’Ajuntament, en sessió del Ple del dia 16 de juliol de 2014, adoptà, entre
d’altres, el següent acord:
“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM. DELIMITACIÓ POLÍGON ACTUACIÓ "AU
ELS MORRALS" I POLÍGON D'ACTUACIÓ "UA ESPUÑA". APROVACIÓ TEXT
REFÓS: El Ple en sessió del dia 17 de juliol de 2013 va aprovar provisionalment la modificació
puntual del POUM per a la delimitació del Polígon d’Actuació “UA-els Morrals” i el Polígon
d’Actuació “UA-Espuña”, promogut per l’Ajuntament de la Vall de Bianya i redactat per
l’arquitecte senyor Miquel Capdevila i Bassols de LAND Urbanisme i Projectes SLP.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 9 d’octubre de 2013, va suspendre
la seva tramitació, sense valorar el contingut del document, fins a la resolució definitiva de la
Modificació del POUM al sector industrial els Morrals II i la Modificació del PPU ampliació
del sector UD-2 industrial Morrals II, que es tramiten simultàniament i que resten pendents de
l’aprovació definitiva del conseller d’acord amb la tramitació de l’article 98 del TRLU.
Per a major clarificació de la modificació proposada i de les converses mantingudes amb
tècnics dels Serveis Territorials d’Urbanisme s’ha redactat un Text refós en el que es defineix
el polígon total de l’actuació com a “àmbit”, atès que la modificació inclou polígons de sòl urbà
i urbanitzable i es qualifica la zona on s’ha d’implantar el dipòsit d’aigua com a sistema de
serveis tècnics.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals segons el qual no es produeixen modificacions
respecte als paràmetres del document aprovat provisionalment i, per tant, informa
favorablement el Text refós de la delimitació de l’àmbit d’actuació “AA- els Morrals” i els
polígons d’actuació “UA-Espuña” i UA-la Bòbila”.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat:
PRIMER: Aprovar el Text refós de Modificació del POUM per a la delimitació de l’àmbit
d’actuació “AA-els Morrals” i els polígons d’actuació “UA-Espuña” i “UA-la Bòvila”.
SEGONA: Remetre, per duplicat, el Text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona per la seva aprovació.
TERCER : Facultar a l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació amb
aquest acord”.
I perquè així consti lliuro aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a la Vall de Bianya,
17 de juliol de 2014

Vist-i-plau
Alcalde
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Signants :Josefina Vidal Planagumà(17/07/2014 11:54:12, SECRETÀRIA), Santi Reixach Garriga(17/07/2014 13:10:16,
ALCALDE)
Aquest document és una còpia d'un document electrònic, podeu comprovar la seva validesa a
http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/valldebianya

1056c6f7320e4aa885badd1c9c0af8ee001
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Aquest document ha estat signat electrònicament a la Vall de Bianya per les persones més amunt identificades en
exercici dels càrrecs que s'hi indiquen.
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