
 AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 
20 DE MARÇ DE 2009.  
 
Identificació de la sessió: 
 
Legislatura: 2007/2011 
Sessió número 17 
Caràcter: extraordinari 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament 
Hora: 21:00 hores. 
 
Hi assisteixen :  
 
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió 
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora 
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor 
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor 
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora 
Sr. Elisabet Regué i Pujol, regidora 
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor 
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor 
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor 
 
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.  
 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1.- Aprovació inicial del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal.  
 
S’obre la sessió per la Presidència a les 20:30 hores i comprovada per la Secretària la 
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera 
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D´ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.  
 
La secretària-internventora procedeix a llegir la següent proposta d´acord:  
 
“ Atès que mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada 
en data 31 de març de 2008,, s’encarregà l’elaboració i redacció del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a l´arquitecte, Sr. Ramon Fortet i Bru.  
 
Considerant que una vegada es disposà dels treballs que recollien els criteris, 
objectius i solucions generals de planejament, s’exposà al públic per termini mínim de 
trenta dies, mitjançant anunci en el taulell d’edictes de l’Ajuntament,  en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 89, de data 12 de maig de 2003 i  en el diari El 9 
Nou de data 2 de maig de 2003, a l’objecte de que es presentessin suggeriments i 
alternatives per qualsevol persona. 
 
Considerant que rebuts els suggeriments i alternatives, es passà a estudi dels serveis 
tècnics municipals i els responsables tècnics de l’equip redactor. 
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Considerant que amb data 25 d´abril de 2003, el Ple de l’Ajuntament acordà el que era 
procedent quant a l’adopció definitiva dels criteris i solucions generals conforme als 
quals s’havia de culminar els treballs d’elaboració del Pla. 
 
Considerant que amb data 16 de febrer de 2007, es sol·licità a l’òrgan ambiental 
l’emissió del document d’avaluació ambiental per a establir l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, així com 
les administracions afectades i el públic interessat. 
 
Conclosos els treballs d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i atès 
l’informe de Secretaria de data 30 de gener de 2009, és pel que es proposa al Plenari 
Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant 
Joan de les Abadesses i l´informe de Sostenibilitat Ambiental, en els termes que 
consten en l’expedient. 
 
SEGON.- Obrir un període d’informació pública durant de quaranta-cinc dies, mitjançant 
anunci en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el diari el Ripollès i en el 
diari El 9 Nou. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que 
vulgui examinar-lo perquè es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
TERCER.- Obrir un període d´informació pública de l´informe mediambiental del Pla 
d´Ordenació Urbanística Municipal,  durant el termini de quarant-cinc dies, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Provinica de Girona, en el diari el Ripollès i en el diari 
El 9 Nou.  
 
TERCER.-  Sotmetre els  convenis urbanístics que formen part de l´expedient,  a 
informació pública durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona,  en un dels diaris de major difusió de la Província i en el 
tauler d’ edictes de l’ Ajuntament; durant aquest termini es podran realitzar quantes 
al·legacions s’ estimin pertinents. Si trancorregut aquest termini no s´haguessin 
presentat al.legacions ni observacions de cap tipus, els convenis s´entendràn aprovats 
definitivament i es procedirà a la publicació del seu text íntegra en el Butlletí Oficial de 
la Província, facultant mitjançant el present acord a l´alcalde-president a la seva 
signatura.  

 
QUART.- Suspendre els actes d’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques l´objecte dels quals estigui en contraposició amb el nou règim urbanístic 
previst en els àmbits dels plans de millora urbana i polígons d´actuació delimitats en 
els plànols de la sèrie 1, així com els béns d´interès cultural, natual i paisatgístic 
delimitats en els plànols de les sèries 4 i 5. La duració  de la suspensió és d´un any.  
 
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial. 
 
CINQUÈ Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals han 
d’emetre’l en el termini d’un mes, tret que una disposició autoritzi un termini més llarg. 
 
SISÈ.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als ajuntaments 
l’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest municipi “.  
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No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 
21:05 hores de la qual s´estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que 
certifico, l´Alcalde de la Corporació.  
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Costa Iglesias    Ramon Roqué i Riu 
Secretària-Interventora    Alcalde-president 
 
  
 
 
 


