
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

86/2019 El ple

 

Eva Bernabeu Marin, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 9 / de maig / 2019 es va adoptar l’acord següent:

Proposta aprovació provisional POUM Vilalba dels Arcs

FETS
 
1.1. El Ple de la corporació va acordar, en data 25 de gener de 2018, aprovar inicialment el Pla  
d’ordenació urbanística municipal d’aquest municipi.
 
1.2. L’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant 
la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la  
Generalitat de Catalunya i en un diari de gran divulgació en l’àmbit municipal, diari més Ebre, 
i  a  través  del  web  http://www.vilalba.altanet.org/ .  També  el  5  de  febrer  de  2018,  en 
compliment de l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost  es va donar audiència 
als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta el terme municipal i el 15 de febrer  
de  2018  es  van  demanar,  mitjançant  el  Departament  de  Vicepresidència  i  d’Economia  i  
Hisenda, els informes als organismes afectats per raó de les seves competències.
 
1.3. Durant el període d’informació pública es va presentar una al·legació que s’ha valorat en  
el document per a l’aprovació provisional del POUM.
 
1.4. Els ajuntaments amb els quals confronta l’àmbit territorial objecte del POUM no s’han 
pronunciat.
 
1.5. S’han rebut els informes sol·licitats als diferents organismes.
 
1.6.  El  4  de  març  de  2019  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  va  notificar  a  
l’Ajuntament,  la  Resolució  sobre  la  memòria  ambiental  del  Pla  d’ordenació  urbanística 
municipal de Vilalba dels Arcs i les aportacions de les administracions públiques i les entitats  
ambientals consultades i que són les següents:
 
« El  23 de gener de 2019, la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va  
emetre informe sobre la proposta de   Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilalba dels 
Arcs  que  es  preeu  sotmetre  a  aprovació  provisional  a  l’efecte  de  l’informe  urbanístic  i 
territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del text refós de la Llei  
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels  
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articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb diverses observacions.
 
El  27  de  febrer  de  2019  el  Director  general  de  Polítiques  Ambientals  i  Medi  natural  va  
resoldre  atorgar  la  conformitat  a  la  proposta  de  memòria  ambiental  presentada  per 
l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs sobre el Pla d’ordenació urbanística municipal, condicionada 
al compliment de diverses prescripcions que hauran d’incorporar-se a la proposta del POUM 
que es sotmeti a aprovació. »
 
1.7. El 30 d’abril de 2019, el tècnic redactor va presentar, amb registre d’entrada núm. 395, 
tres còpies en paper i en 3 en format digital del POUM Vilalba dels Arcs amb l’Informe de  
Sostenibilitat Ambiental i el document resum, per a la seva aprovació provisional.
 
1.8.  El  6  de maig  de 2019 el  tècnic  municipal  va emetre,  previ  a  l’aprovació provisional,  
informe  amb  les  següents  conclusions  “Per  tot  l’exposat,  s’han  seguit  els  procediments 
reglats pel tràmit del POUM, s’ha donat resposta a les al·legacions particulars i prescripcions 
de les diferents administracions actuants. Per tant, es pot continuar amb la tramitació de 
l’aprovació provisional del POUM”.
 
1.9. El 8 de maig es va emetre informe de la secretaria intervenció.
 
 
FONAMENTS DE DRET
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
 
Llei 3/2010, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel  
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 2/2002, de 14 de  
març, d’urbanisme.
 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.
 
 
Per això, proposo al Ple l'adopció de l'acord següent:
 
PRIMER. Aprovar provisionalment el  Pla d’ordenació urbanística municipal  de Vilalba dels 
Arcs en el qual s’ha inclòs la documentació que el conforma.
 
SEGON. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 
8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 
TERCER. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre perquè l’aprovi definitivament. 
 
Un cop el POUM estigui aprovat definitivament, que es publiqui un edicte en el Diari Oficial  
de la Generalitat de Catalunya.
 
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
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procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

 

I perquè així hi consti, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, 
amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Plaça de la Vila, 3, Vilalba dels Arcs. 43782 (Tarragona). Tel. 977438002. Fax: 977438133


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vilalba dels Arcs
	2019-05-13T09:52:50+0200
	Vilalba dels Arcs
	Eva Bernabeu Marin - DNI 21666188G (SIG)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vilalba dels Arcs
	2019-05-13T09:53:28+0200
	Vilalba dels Arcs
	Isidro Sampé Busom - DNI 78580587Y (TCAT)
	Ho accepto




