PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 20 DE FEBRER DE 2012

ACTA
Sant Llorenç de la Muga, el vint de febrer de 2012, essent dos quarts de set del
vespre, a la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix en sessió
extraordinària el Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor Alcalde Lluís Vila
Pujol i amb l’assistència dels regidors Patrícia Serrat Múrio, Pere Brugués Segundo,
Esther Clemente Isern i Josep Sardà Cusí.
A

També hi assisteix el Secretari de la Corporació senyor Ignacio Cardona Alonso, que
aixeca el present acta.
El Sr. Alcalde dóna inici a la sessió, amb els següents punts de l'ordre del dia:
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE L'APROVACIÓ INICIAL DEL POUM DE 2006.
L'Alcalde exposa que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona han notificat a l'Ajuntament de
Sant Llorenç de la Muga els acords presos donant compliment a la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la el Pla d'Ordenació Urbanística
de Sant Llorenç de la Muga, que ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el 25 de gener de 2012. Així, el POUM ha perdut en aquesta data la seva
vigència i l'expedient per a la seva aprovació s'ha retrotret a l'aprovació inicial del Pla
que va ser acordada el 24 d'abril del 2006.
Cas de seguir-se la tramitació a partir del document aprovat inicialment el 24 d'abril del
2006 no podria tenir lloc un procés de participació ciutadana, ni es produiria la
tramitació ambiental del pla, seguint-se aquest sense els requeriments urbanístics i
ambientals ni els processos participatius que avui en dia són exigibles.
A més, com es desprèn de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
el planejament aprovat inicialment el 2006 era molt defectuós i les seves mancances
van causar la necessitat d'aprovar un text refós que va suposar l'aprovació d'un
document completament nou, fet que en última instància ha provocat la seva anulació.
Resulta desitjable que els tècnics que redactaran el nou planejament no es vegin
limitats ni condicionats pel text anterior quan, a més, aquest s'ha revelat que és erroni i
insuficient.
Per això, el 20 de juny de 2011 es va acordar donar inici als treballs per a l'aprovació
d'un nou planejament. I per acord del Ple de l'Ajuntament de 28 de juliol de 2011 es va
c/ Església, 2

17732- Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

http://www.santllorençdelamuga.cat

Tf./Fax 972 56 91 40
a/e: secretari@santllorencdelamuga.cat

aprovar el Programa de Participació Ciutadana, per tal que el planejament que finalment
s'aprovi segueixi el processos preceptius tant de participació ciutadana com d'avaluació
ambiental, d'acord amb les normes actualment vigents.
D'acord amb l'informe emès pel Sr. Secretari el 20 de juny del 2011, i per tal de poder
tramitar un nou planejament urbanístic municipal ajustat a les normes i tràmits vigents,
és procedent deixar sense efecte l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Sant Llorenç de la Muga que va tenir lloc el 24 d'abril de 2006.
Per tot això, es proposa:
PRIMER. Deixar sense efecte l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la
Muga de 24 d'abril de 2006, pel qual es va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga.
SEGON. Donar trasllat d'aquest acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.
TERCER. Fer públic aquest acord mitjançant la publicació d'edictes al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell d'anuncis
i a la pàgina web de l'Ajuntament.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Segon. APROVACIÓ
MUNICIPAL.

DE

L'AVANÇ

DEL PLA D'ORDENACIÓ

URBANÍSTICA

L'Alcalde exposa al Ple que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona han notificat els acords
presos donant compliment a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que anul·la el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga, que
ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 25 de gener de
2012. Així, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal ha perdut en aquesta data la seva
vigència i l'expedient per a la seva aprovació s'ha retrotret a l'aprovació inicial del Pla,
que va ser acordada el 24 d'abril del 2006.
Per tal de tramitar un planejament completament nou que no arrossegui les mancances
i defectes del planejament que ha estat anul·lat, així com poder seguir un procediment
que inclogui un procés de participació ciutadana i una tramitació ambiental ajustada als
requeriments de les lleis urbanístiques vigents, el Ple de l'Ajuntament ha acordat en
data d'avui deixar sense efecte l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Sant Llorenç de la Muga que es va acordar al Ple del 24 d'abril del 2006.
Per Decret del Sr. Alcalde de 20 de juny de 2011 es va donar inici als treballs per a
l'aprovació d'un nou planejament, encarregant la seva redacció a l'arquitecte municipal.
I per acord del Ple de l'Ajuntament de 28 de juliol de 2011 es va aprovar el Programa de
Participació Ciutadana, que ha estat sotmès a informació pública, constituint-se una
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Comissió Ciutadana de Seguiment i celebrant-se dues sessions informatives sobre la
tramitació del nou planejament.
Els tècnics redactors han lliurat a l'Ajuntament un projecte d’estudis previs, diagnosi,
criteris i objectius de l’avanç del planejament d’ordenació urbanística municipal, que ha
estat informat favorablement tant pel servei tècnic municipal com pel Sr. Secretari.
Una vegada ha perdut vigència el planejament anterior, és oportú convalidar els
documents i tràmits duts a terme fins a la data per a l'aprovació d'un nou Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal, i d'acord amb l'article 106 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol, continuar amb la tramitació
del nou planejament, aprovant i donant publicitat als documents previs de l'avanç del
planejament presentats.
Per tot això, proposa:
PRIMER. Ratificar el Decret d'Alcaldia de 20 de juny de 2011 i l'acord del Ple de
l'Ajuntament de 28 de juliol del 2011 pels quals es va iniciar la tramitació d'un nou Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal, i convalidar els documents i tràmits duts a terme fins
a la data per a la formulació del nou planejament.
SEGON. Aprovar el projecte d’estudis previs, diagnosi, criteris i objectius de l’avanç del
planejament d’ordenació urbanística municipal del terme municipal de Sant Llorenç de
la Muga presentat pels tècnics redactors.
TERCER. Trametre a l’òrgan ambiental el projecte d’estudis previs, diagnosi, criteris i
objectius de l’avanç del planejament d’ordenació urbanística municipal del terme
municipal de Sant Llorenç de la Muga, per tal que adopti el corresponent document de
referència.
QUART. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el projecte d’estudis
previs, diagnosi, criteris i objectius de l’avanç del planejament d’ordenació urbanística
municipal del terme municipal de Sant Llorenç de la Muga, per tal que emeti l’informe
urbanístic i territorial que inclogui la valoració de l'adequació de l'avanç del pla a la
legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de
desenvolupament urbanístic sostenible.
CINQUÈ- Sotmetre l'avanç del Pla aprovat a informació pública durant un termini d'un
mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a dos diaris de divulgació provincial, al taulell d'anuncis de la
Corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament. Durant aquest termini el document
romandrà a la Secretaria de l’Ajuntament a disposició dels interessats per tal que
qualsevol que ho vulgui pugui examinar-lo i formular les al·legacions, reclamacions i
suggeriments que consideri oportunes.
La proposta és aprovada per unanimitat dels regidors presents.
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Tercer. SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ PER ABONAR RETRIBUCIONS ALS
CÀRRECS ELECTES.
El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya ha obert la convocatòria anual per atorgar compensacions econòmiques a
favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga acompleix els requisits de nombre d’habitants
i límits pressupostaris per a accedir a les compensacions esmentades.
Per això, per unanimitat, s’acorda:
Primer. Concórrer a la convocatòria del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya per atorgar compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments pe abonar retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l’exercici 2012.
Segon. Facultar al Sr. secretari, Sr. Ignacio Cardona Alonso, per tramitar telemàticament
la sol·licitud i signar i presentar els documents necessaris per al compliment d’aquest
acord.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Quart. DONAR COMPTE DELS RECURSOS CONTENCIÓS ADMINISTRATIUS
INTERPOSATS PER FRANCE TELECOM ESPAÑA Y TELEFONICA MOVILES.
L'Alcalde dóna compte al Ple que Telefonica Móviles España SAU i France Telecom
España SAU han interposat recurs contenciós administratius contra l'ordenança
reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor
d'empreses de subministrament d'interès general.
Donada la urgència en comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per Decret d'Alcaldia de 13 de febrer passat es va demanar assistència
jurídica a la Diputació de Girona, es va acordar comparèixer als dos procediments i es
van designar advocat i procurador.
El Ple es dóna per assabentat i acorda ratificar el Decret de 13 de febrer de 2012.
I no havent-hi més punts a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a un quart de
nou del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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