D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat
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Extraordinària urgent
6 d'octubre de 2011
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13:35

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Jordi Vidal Perez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Edelmiro Balboa Blanco

CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Joan Cabré Gascón.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Projecte de reparcel·lació del Polígon A del Pla Parcial zona industrial Sud Oest
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19 de juliol de
2011 va cordar aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació que afecta al polígon A
del Pla Parcial zona industrial sud-oest, d’aquest municipi, aquest acord va ser publicat
al Butlletí Oficial de la Província de data 26 de juliol de 2011, al Diari Sabadell de data
22 de juliol de 2011 i al tauler municipal.
2. Una vegada finalitzada l’exposició pública de 2 mesos (exposició pública ampliada en
un mes en compliment de la disposició addicional 10 a del Decret Legislatiu de 3
d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme no s’ha presentat cap
al·legació i/o reclamació en el termini esmentat.
3. Altrament, es va atorgar audiència als interessats amb citació personal a efectes que
poguessin presentar al·legacions i d’acord amb el certificat emès pel secretari
accidental en data 4 d’octubre de 2011 al Registre general d’entrades de l’Ajuntament
no consta cap anotació efectuada pels interessats i durant el termini de vint dies hàbils
des de la recepció de la notificació.
FONAMENTS DE DRET
-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.

-

Pla General d’Ordenació Urbana del municipi aprovat definitivament el 22 de març
de 2000, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

-

Reial Decret 1346/1976, de 9 d’abril , Text Refós de la Llei del Sòl.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer .- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació que afecta al polígon A del
Pla Parcial zona industrial sud-oest del municipi de Sant Quirze del Vallès, que dóna
adequat compliment a l’acord d’aprovació inicial de la Junta de Govern Local de data 19
de juliol de 2011.
Segon .- Expedir una certificació de l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació
en els termes de l’article 128 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i els articles 151 i 152 del Reglament de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, als efectes de la inscripció del
projecte al Registre de la Propietat.
Tercer .-

Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
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Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Joan Cabré Gascón, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el
desenvolupament de la sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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