M. LOURDES PALOMINO i PELLICER, Secretària de l’Ajuntament de Salt (comarca
del Gironès)
CERTIFICO:
Que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 21 d´octubre de
2019 ha adoptat el següent acord que, a reserva del text definitiu que en resulti de
l’aprovació de l’acta, diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 18 de febrer de 2019, va aprovar
provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 1/2018
d’adaptació de l’ús recreatiu promoguda per l’Ajuntament de Salt i redactada pels
Serveis Tècnics Municipals, l’arquitecta Cap d’àrea de Territori i sostenibilitat,
l’assessora jurídica d’urbanisme i l’enginyera municipal en data 6 de juliol de 2018,
integrada per Memòria, Normativa, Avaluació Econòmica i Financera, Agenda,
Documentació Ambiental, Memòria Social, Document comprensiu i Documentació
Gràfica-Plànols.
Es va publicar a la web municipal el Certificat d’acord del Ple de l’aprovació
provisional, juntament amb la documentació aprovada.
En data 5 de març de 2019 (S2019002726) es va sol·licitar l’aprovació definitiva i a la
Comissió Territorial d’Urbanisme.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de data 12 de juny de 2019
va adoptar el següent acord:
«Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb les consideracions
efectuades, aquesta Comissió acorda:
-1 Suspendre l’aprovació definitiva de Modificació de PGOU núm. 1/2018 per
adaptació de l’ús recreatiu, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Salt, fins que
mitjançant un text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i diligenciat s’incorporin les prescripcions següents:
-

1.1 Caldrà incorporar , si escau, les prescripcions que es puguin derivar de
l'informe sol·licitat a Salut.

-

1.2 Caldrà millorar el redactat, per evitar confusions, a l'hora d'aplicar distàncies
entre els usos recreatius i els habitatge i/o usos protegits, en el sentit que cal
aclarir si es tracta d'usos possibles o d'usos existents.

-

1.3 Caldrà fixar una distància entre els usos recreatius de la classe c i els de la
classe a9 per evitar la confusió o poca concreció que planteja el concepte
“allunyat”»

El 17 de juliol de 2019 (E2019012216) el Departament de Salut notifica que no escau
informe de Salut.

L’equip redactor; l’arquitecta Cap d’àrea de Territori i sostenibilitat, l’assessora jurídica
d’urbanisme i l’enginyera tècnica municipal han redactat el Text refós de la Modificació
de PGOU 1/18 que incorpora les determinacions de l'acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 12 de juny de 2019.
Vist el que disposen els articles 85 i 96 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.
Vist que el Ple és l’òrgan competent per l’aprovació del text refós de la Modificació
Puntual.
El Ple acorda per unanimitat dels 19 membres presents, amb el quòrum de majoria
absoluta, previst a l’article 47.2.ll) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local,
1r.- APROVAR L’INFORME emès per l’equip redactor de data 11 d'octubre de 2019 i
en compliment de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona adoptat en
sessió de data 12 de juny de 2019 APROVAR el text refós de la Modificació Puntual
del PGOU núm. 1/2018 d'adaptació de l'ús recreatiu promoguda per l'Ajuntament de
Salt i redactada pels Serveis Tècnics Municipals , l’arquitecta Cap d’àrea de Territori i
sostenibilitat, l’assessora jurídica d’urbanisme i l’enginyera tècnica municipal en data
11 d’octubre de 2019, integrada per Memòria, Normativa, Avaluació Econòmica i
Financera, Agenda, Documentació Ambiental, Memòria Social, Document comprensiu i
Documentació Gràfica-Plànols, que incorpora les esmenes requerides per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona el 12 de juny de 2019 en la Normativa del document
aprovat provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 18 de febrer de 2019.
2n.- TRASLLADAR aquest acord i el Text Refós de la Modificació de PGOU 1/2018, a
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.”

I, perquè així consti i als efectes oportuns, lliuro aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau de l’alcaldia.
Salt, signat electrònicament.

