PLE DE L'AJUNTAMENT

ACTA NÚM: 2010/13
2010/13

Calafell, en data 6 d'octubre de 2010 . Es reuneixen els membres del Ple de l’Ajuntament,
sota la presidència del senyor Jordi Sánchez i Solsona, i amb l'assistència dels regidors
anomenats a continuació, assistits per la/pel la secretària accidental de la corporació
senyor/a Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió Ordinari de primera
convocatòria.
ASSISTENTS:
SR. JORDI SANCHEZ I SOLSONA
SR. JOSEP PARERA I RIBELL
SR. RAMON FERRÉ I SOLÉ
SRA. MARIA TERESA CUMPLIDO I MANCEBO
SR. ANGEL VERGE I MARTIN
SR. JOAN CARLES ROBERT I POYATOS
SR. CARLES RION I TETAS
SR. JOSE BONILLA JIMÉNEZ
SRA. MARIA YOLANDA ALMAGRO CARDENETE
SRA. MARIA VICTORIA ORTIGOSA RODRÍGUEZ
SRA. MARIA JOSEPA SANS I OLMEDO
SRA. ANA MARIA GONZALEZ LUQUE
SR. JOSE MANUEL NUÑEZ CASTAÑO
SR JOAN OLIVELLA I RICART
SRA. MARIA VERGE I PASCUAL
SR. JOAQUÍN OJEDA VIVAS
SRA. SANDRA SUAREZ PLANA
SR. JOAQUIM VIDAL I RAVENTOS
SRA. OLGA ELVIRA CAÑAS
SR. JOSEP MARIA GARRIGA MILÀ
SRA. MARIA MONTSERRAT LOPEZ UREÑA
ABSENTS:
ALTRES ASSISTENTS:
ASSISTENTS
I a les 09:10 , el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen:
1.

RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

El Ple de la corporació per unanimitat acorda: Ratificar la urgència de la sessió
2.2.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DOCUMENT DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTIC DEL MUNICIPI (POUM) DE CALAFELL

En data 8 d’octubre de 2009, per acord de Ple l’Ajuntament de Calafell es va aprovar
inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, i es va sotmetre a
informació pública durant el termini dos mesos, conjuntament amb l’informe de
sostenibilitat ambiental, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 5490, de data 23 d’octubre de 2009; en el Diari Oficial de la Província de Tarragona
Núm. 241, data 21 d’octubre de 2009 i en els diaris de premsa periòdica La Vanguardia,
de 16 de novembre de 2009, El Punt, de 26 d’octubre de 2009, i El Baix Penedès, de 30
d’octubre de 2009.
Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública, es van sol·licitar els informes
preceptius als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials segons
consta en la documentació que integra l’expedient.
Atès que també de forma simultàniament al tràmit d'informació pública, es va donar
audiència als següents Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb el d'aquest
Municipi: Ajuntament de El Vendrell, Ajuntament de Cunit, Ajuntament de Bellvei i
Ajuntament de Castellet i La Gornal.
Atès que durant el període d'informació pública s'han presentat 1.442 al·legacions.
Atès que, per acord de Ple de l’Ajuntament, de 10 de març de 2010, l’Equip Redactor ha
incorporat al POUM sotmès a aquesta aprovació provisional la proposta que el CAU va
efectuar en relació a les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública
relatives als sectors i àmbits de planejament següents: PMU Illa dels Alemanys, PMU Hotel
Marinada, PAU Vicenç Foix, Pau Pablo Neruda, Clau 3 Zona Verda C al Baixador- Carrer
Ferrocarril, Zona Equipaments C-31 (entrada Segur de Calafell i c/ Pau Neruda Hostal
Lleida.
Atès que s’ha rebut informe de la Memòria Ambiental per al Pla General d'Ordenació
Urbanística de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya Ministeri de Medi Ambient i Ha
Ateses les competències atribuïdes al Ple d’aquesta Corporació Local, de conformitat amb
allò que disposa l’article 52.2c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la “Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya”, en relació
amb l’article 83.1 del TRLU, i atès allò establert als articles 22.2.c) i 47.2.ll de la Llei estatal
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès l'informe de Secretaria, de conformitat amb el disposat en els articles 22.2.c) i
47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, a
proposta del Dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, es proposa
l’adopció del següent,
La Comissió Informativa de l’Àrea de Territori amb el vot a favor dels grup Municipal del
PSC, i dels Regidors no adscrits Srs. Ana M. González i Carles Rion, i amb l’abstenció dels
grups municipals de CIU, PPC i el Regidor no adscrit Sr. Josep Parera, proposa al Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.PRIMER.- Estimar, estimar en part i desestimar les al·legacions presentades en relació al
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell en el sentit que es desprèn del
document que s’incorpora com ANNEX 1 a aquest acord i pels motius exposats en els
diferents informes elaborats per l’Equip Redactor que consten incorporats a l’expedient.

SEGON.
SEGON.- Aprovar provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Calafell amb totes les incorporacions al POUM proposades als diferents informes emesos
per cada al·legació i que han estat recollides a la Memòria del POUM, d’acord amb el que
disposa l’article 69.2 del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que no
suposen modificacions substancials i que es recullen en el document ANNEX 2 d’aquest
acord..
TERCER.TERCER Notificar el present acord als interessats, adjuntant els informes elaborats en
contesta a les seves al·legacions i que figuren a l’expedient.
QUART.QUART.- Elevar l'expedient del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell,
degudament diligenciat, al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació
definitiva.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Manifestar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte administratiu
de tràmit no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
(deliberació)
El Ple de la corporació amb 12 vots a favor, 7 dels membres del PSC-PM, 1 del regidor
Carles Rion Tetas, 1 de la regidor Maria Victoria Ortigosa Rodríguez, 1 del regidor àngel
Verge Martín, 1 del regidor José Manuel Núñez Castaño, 1 de la regidora Ana Maria
González Luque, 7 vots en contra, 1 del regidor Josep Parera Ribell i 7 de CIU, I 1
abstenció del membre del PPC, acorda:
PRIMER.PRIMER.- Estimar, estimar en part i desestimar les al·legacions presentades en relació al
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell en el sentit que es desprèn del
document que s’incorpora com ANNEX 1 a aquest acord i pels motius exposats en els
diferents informes elaborats per l’Equip Redactor que consten incorporats a l’expedient.
SEGON.
SEGON.- Aprovar provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Calafell amb totes les incorporacions al POUM proposades als diferents informes emesos
per cada al·legació i que han estat recollides a la Memòria del POUM, d’acord amb el que
disposa l’article 69.2 del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que no
suposen modificacions substancials i que es recullen en el document ANNEX 2 d’aquest
acord..
TERCER.TERCER Notificar el present acord als interessats, adjuntant els informes elaborats en
contesta a les seves al·legacions i que figuren a l’expedient.
QUART.QUART.- Elevar l'expedient del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell,
degudament diligenciat, al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació
definitiva.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Manifestar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte administratiu
de tràmit no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:05 , i dóna l'acte
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.

