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Ajuntament de Peralada
Mercè Comamala Laguna, secretària-interventora de l’Ajuntament de Peralada (l’Alt
Empordà),
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2018, va
adoptar per unanimitat dels set membres presents, entre d’altres, l’acord següent:
«10.- Proposta d’acord per a l’aprovació provisional de la 4a modificació del text
refós del POUM de Peralada per a la modificació de les alineacions del carrer
Nou de Sant Joan (Expdt. núm. 104/2017).

1. En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Peralada de data 24/07/2017 es
va acordar no assumir la iniciativa de proposta presentada pel senyor Martí Sels Vidal,
en nom i representació de la senyora Dolores Casademont Aiguaviva, de data
31/03/2017 (R/E núm. 1012/2017) pel qual sol·licitaven la tramitació i aprovació d’una
modificació puntual del vigent planejament urbanístic denominada “Modificació puntual
del pla general d’ordenació urbanística municipal de Peralada, modificació de les
alineacions del carrer Garriguella i colindants” l’objectiu de la qual era modificar les
alineacions del POUM en l’àmbit del carrer Garriguella i carrers colindants
2. En sessió ordinària de ordinària de 5 d’abril de 2018, va acordar aprovar inicialment
l’expedient la Modificació puntual núm. 4 POUM Peralada anomenada Modificació de
les alineacions del carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer de 2018 per
l’arquitecte Josep Comas Boadas.
3. L’expedient i la documentació que integra la Modificació puntual núm. 4 del POUM
de Peralada van ésser sotmesos a informació pública durant el termini d’un mes,
publicant-se el corresponent anunci al DOGC núm. 7617 d’11 de maig de 2018, al
BOP núm. 91 d’11 de maig de 2018, a dos diaris de major circulació de la província, a
la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis municipal. Durant l’esmentat termini no
s’han rebut al·legacions, tal i com consta al certificat de Secretaria de 19 de juny de
2018.
4. S’ha donat audiència als Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Pau, Garriguella,
Pedret i Marzà, Rabós, Masarac, Cabanes, Vilabertran, Mollet de Peralada, Figueres,
Vila-sacra i Fortià, sense que s’hagin presentat al·legacions al respecte.
Fonaments de dret:
— Els articles 57 a 59, 73 a 76, 79 al 81, 83-85, 86 bis i 90 a 100 del text refós de la
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer.
— Els articles 22, 23, 64 a 79, 99 a 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
— L’article 22.2.c) i 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
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Antecedents:

Ajuntament de Peralada
— La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
— El Pla territorial Parcial de les comarques gironines (DOGC núm. 5735 de 15
d’octubre de 2010).
— El text refós del POUM de Peralada (DOGC núm. del 19 de gener de 2015).
Proposta
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de la Modificació puntual núm. 4 POUM
Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan i
redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas.
Segon. Traslladar la documentació i l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme,
a l’efecte de la seva aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC.»
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde.
Peralada, a la data de la signatura electrònica
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Vist i plau
L’alcalde
(signatura electrònica)
Pere Torrent Martín

