
 
Sr. ROBERT PALLARÉS I GASOL, Secretari de l’Ajuntament de Vilafant, 
província de Girona. 
 
C E R T I F I C O: Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària núm. 2/2009,   
de data 18 de març de 2009, va adoptar  amb el quorum exigit legalment el 
següent acord: 
(...) 
“3.- Aprovació provisional modificació puntual nº 8 del Pla General d’ordenació a 
l’àmbit del Sector Indelor, Canal de Rec i Mas d’en Fonso.- Es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per INDO INTERNACIONAL, 
S.A. 
  
Segon.- Estimar, en part, les al·legacions presentades pels senyors Enrique 
Pagès Artalejo, Remedios Castelló Ferrer i Catalina Castelló Ferrer, en el sentit 
d’incorporar a la regulació del sistema d’aparcaments (2a) la precisió que les 
finques que hi afrontin tindran la consideració de façana i disposaran d’accés 
rodat i incorporar a la documentació: el topogràfic, el plànol i descripció de les 
infraestructures de serveis, l’avaluació econòmica de la proposta i l’anotació de 
si es tracta de plànol d’informació o d’ordenació; i desestimar la resta 
al·legacions. 
  
Tercer.-  Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 8 del Pla General 
d’ordenació a l’àmbit del sector Indelor – Mas d’en Fonso – Canal de Rec del 
terme municipal de Vilafant, amb la incorporació de les precisions resultants de 
l’estimació parcial de les al·legacions, d’acord amb el contingut de l’informe de 
l’arquitecte municipal. 
 
Quart.- Trametre còpia compulsada de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva. 
    
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl,  promotor del 
sector industrial “Indelor – Mas d’en Fonso – Canal de Rec”, a les persones 
propietàries incloses en l’àmbit del sector Indelor – Mas d’en Fonso – Canal de 
Rec, als efectes oportuns, a l’Ajuntament de Figueres, i publicar aquest acord a 
la pàgina web de l’Ajuntament.   
    
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, vint-i-quatre de març de  de dos mil nou. 
 
Vist-i-plau: 
L'Alcaldessa,  
 
Sgt.: Pepi Comalada i Ayats 


