
Ref.: 2020/2266/2 - Aprovació Pla especial urbanistic Usos zones 14d Destraleta

Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 11 de desembre de 2020.

«
« Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del Pla Especial Urbanístic d’usos de

les zones 14d de Destraleta, d’iniciativa pública a traves de l’empresa pública
PROCORNELLA.

Vist l’informe emès per la cap d’àrea de gestió de Política Territorial de data 19
de novembre de 2020, en sentit favorable a l’esmentat projecte “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
D’USOS DE LES ZONES 14d DE DESTRALETA”, redactat per Ricard A. Casademont i
Altimira entrat per Registre General d’Entrada amb ID número : 1719320 i Hash 512:
81CF9294817F2565A90012E6DD3AEDEF39AB02113DC44E0A2BB7540891D7753F3E5A89
1EB064D6BA385B38281F6C6C602BE3D50E667253B6ED51C83D6D21AC5B

Vist informe de la cap Jurídic i Administratiu de Política territorial i sostenibilitat
de data 20 de novembre de 2020, obrant a l’expedient.

Vistos els articles 67.1, 78, i 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a l’objecte, iniciativa i tramitació
dels plans especials urbanístics de desenvolupament; així com l’article 85.4 de l’esmentat text
refós, el 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, i el 181.15 del nostre Reglament Orgànic Municipal en relació al Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en referència a la convocatòria d’informació
pública en els procediments urbanístics. Vist informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de data 29 de juny de 2020, obrant a l’expedient.

Atès que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest
Ajuntament, mitjançant Decret 2497/2019, de 20 de juny, publicat al BOPB de 2 de juliol de
2019, es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS:



Primer.- Aprovar inicialment el “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’USOS DE LES
ZONES 14d DE DESTRALETA”, d’iniciativa pública, redactat per Ricard A. Casademont i
Altimira entrat per Registre General d’Entrada amb ID número : 1719320 i Hash 512:

81CF9294817F2565A90012E6DD3AEDEF39AB02113DC44E0A2BB7540891D7753F3E5A89
1EB064D6BA385B38281F6C6C602BE3D50E667253B6ED51C83D6D21AC5B

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini d’un mes,
mitjançant la inserció dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació del municipi, en la web municipal i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i emplaçar personalment al tràmit d’exposició pública a tots els
propietaris de terrenys afectats.

Tercer.-Notificar el present acord els interessats a l’expedient, pel seu
coneixement i efectes.»
 »

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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