
 
 
Sr. ROBERT PALLARÉS I GASOL, Secretari de l’Ajuntament de Vilafant, 
comarca de l’Alt Empordà. 
 
C E R T I F I C O: Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària núm. 6/2008,   
de data 30 de juliol de 2008, va adoptar amb el quorum exigit legalment el 
següent acord: 
(...) 
“2.- Aprovació provisional del Pla Parcial Urbanístic del sector UA1 “Poliesports”.- 
   (...) 
  “Vist l’expedient incoat per a la tramitació del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
de sòl urbanitzable SU-1 “Poliesports”, que promou la societat “ACCIONA 
INMOBILIARIA, S.A.”, al terme municipal de Vilafant. 
   Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 
2007 es va aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic del sector de sòl 
urbanitzable SU-1, del Pla General d’ordenació del terme municipal. 
   Atès que aquest acord va ser sotmès a exposició pública pel termini d’un mes, 
mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la província núm. 12 del dia 17/01/08 i al 
Punt Diari del dia 13/12/2007, sense que s’hagi presentat cap al·legació o 
suggeriment. 
  Atesa la resolució dels Serveis territorials a Girona del Departament de Medi     
Ambient de data 2/4/2008, en el que es resolt declarar la no aplicació del tràmit 
d’avaluació ambiental al Pla parcial urbanístic del sector SUP-1 “Poliesports”. 
   Atès l’informe que va emetre l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb la 
modificació puntual del Pla General d’ordenació referent al sector de Poliesporrts i 
la proposta de Conveni a signar entre l’ajuntament, l’Agència Catalana de l’Aigua i 
la Junta de Compensació del sector de “Poliesports”. 
  Atès l’informe emès pels Serveis territorials a Girona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge 
   Atès l’informe emès pel Director de l’equip redactor del Pla director urbanístic 
del sistema urbà de Figueres. 
  Atesos els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics municipals. 
  Vistos els articles 94, en relació als articles 76 i 83 del Decret Legislatiu 
1/2005.de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i 
l’article 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme. 
  Vist l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del Govern Local; l’article 52.2.c) 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, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
  Primer.- Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del sector de sòl 
urbanitzable SU-1 “Poliesports”. 
  Segon.- En la tramitació del Projecte d’Urbanització i abans de l’aprovació inicial, 
caldrà incorporar el Conveni que s’ha de signar entre l’Agència Catalana de 
l’Aigua, l’Ajuntament i la Junta de Compensació, de conformitat amb l’informe que 
ha emès l’Agència Catalana de l’Aigua. 



   Tercer.- Trametre copia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, a efectes de l’aprovació definitiva. 
  Quart.- Notificar els anteriors acords als interessats. 
  No obstant, el Ple podrà adoptar la resolució que estimi més adient”. 

(...) 
I perquè consti als efectes oportuns expedeixo la present, amb el vist-i-plau de 
la Sra. Alcaldessa, a Vilafant, primer d’agost de dos mil vuit. 
 
Vist-i-plau: 
L'Alcaldessa,  
 
 
Sgt.: Pepi Comalada i Ayats 


