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NÚRIA PALLARÉS i MARTÍ, Secretària General de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 
(Montsià), 

 
 

C E R T I F I C O: Que el Ple de la Corporació, en sessió de data 1 d’abril de 2010, va adoptar, entre 
altres, el següent acord: 
 
 
« PUBLICACIÓ I SUBJECCIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ DEL POUM I REMISSIÓ AL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Per acord d’aquest Ple de data 1 de juliol de 2010 es va iniciar el procés de formulació del Pla 
d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) i es va aprovar el Programa de participació 
ciutadana. Aquest Programa va estar exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils, durant el qual 
no es van presentat suggeriments.  
 
En data 12 de novembre de 2010 es va lliurar a l’Ajuntament l’Avanç del POUM redactat per l’empresa 
adjudicatària del contracte de serveis convocat a l’efecte per l’Ajuntament, Estanislau Roca, Arquitecte 
& associats. En sessió plenària de data 10 de desembre de 2010 es va acordar deixar damunt la taula 
l’assumpte referit a la publicació i subjecció a informació pública de l’avanç del pla, a l’espera de 
promoure un nou procés de participació ciutadana. Després de realitzat aquest nou procés s’ha 
presentat el nou avanç del POUM, que porta incorporades petites adaptacions resultants de l’esmentat 
procés. 
 
En data 29 de novembre de 2010 es va emetre informe per part de l’Arquitecte municipal sobre la 
documentació que conforma l’avanç del POUM i la seva adequació a la normativa d’aplicació.  
 
En data 21 de març de 2011 s’ha emès informe per part de la Secretària General sobre la tramitació que 
ha de rebre l’avanç de pla i la normativa d’aplicació. 
 
Vist el que disposen l’article 85 i la disposició addicional sisena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, en relació a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i a 
l’avaluació ambiental dels plans urbanístics. 
 
Vist el que disposen els articles 101, 106 i 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, sobre la informació pública i contingut de l’avanç de l’instrument de 
planejament i el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Publicar i sotmetre a informació pública l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal, 
així com l’informe ambiental preliminar que en forma part, pel termini de 30 dies hàbils, a l’efecte de 
presentació de suggeriments, alternatives o al·legacions. 
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SEGON.- Remetre al Departament de Territori i Sostenibilitat l’avanç de planejament, junt amb 
l’informe ambiental preliminar que conté, als efectes que l’òrgan ambiental emeti el document de 
referència en el que determini l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental que ha d’incloure el 
POUM i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i que l’òrgan competent en matèria 
d’urbanisme emeti el corresponent informe urbanístic i territorial. 
 
TERCER.- Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d’informació 
pública a què es refereix el punt primer del present acord, seran analitzats i valorats per l’equip 
redactor i per l’Ajuntament, amb l’objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del 
planejament. Com a conseqüència de l’expressada valoració, es redactarà el document que serà 
sotmès a aprovació inicial. » 
 
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que li corresponguin, signo la present certificació 
d’ordre amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde,  amb l’excepció prevista en l’article 206 del ROF, a Sant 
Carles de la Ràpita, el 11 d’abril de 2011. 

 
 

 
 

 
 

      Vist-i-plau 
    L’ALCALDE-PRESIDENT 

 
 
 
  Miquel Alonso i Herrera 
 

 
 

 


