
 
 

 
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

Vista la necessitat de modificar el següent sistema d'actuació urbanística: 

 

Objecte Modificació del sistema d’actuació de reparcel·lació 
urbanística passant de la modalitat de compensació 
bàsica a la modalitat de cooperació 

Polígon d'Actuació Urbanística 
que desenvolupa: 

PAU Ur.PC.1 Polígon II sud. Urbanització Port del Comte 
PAU Ur.PC.2 Polígon III. Urbanització Port del Comte 

Instrument de Planejament en 
el qual s'hagi fixat el Sistema: 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Coma i la 
Pedra. Text refós aprovat en sessió plenària 17-7-2012. 
Normes urbanístiques. Annexes. Fitxes dels instruments 
de desenvolupament de planejament. Convenis 
urbanístics 

Observacions: El canvi de modalitat ve motivada per la no execució per 
part dels particulars dels polígons II i III, des de la 
redacció del POUM l’any 2012, ni anteriorment amb les 
NNSS de planejament redactades l’any 1995 

Nou Sistema d'Actuació 
Urbanística 

sistema de cooperació. 

 

 

A la vista dels següents antecedents: 

Document Data/Núm. Observacions 

Informe de Secretaria 4/06/21  

Informe dels Serveis Tècnics Municipals 18/06/21  

Resolució d'Alcaldia 26/11/21  

Anunci en el Butlletí Oficial de la Província 29/11/21  

Notificació i Emplaçament per donar Audiència 

als Propietaris i Titulars de Drets Afectats 

02/12/21  

Certificat de Secretaria de les Al·legacions 

Presentades 

16/03/22  

Informe dels Serveis Tècnics sobre les 

Al·legacions Presentades 

18/03/22  

Informe-proposta de Secretaria 21/03/22  

 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i 

de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 



 
 

RESOLC 

PRIMER.  Desestimar l’al·legació: 

 

Registre d'Entrada NIF Nom 

2021-1499 36657**** Albert S.E 

 

Pels motius expressats en l'informe els Serveis Tècnics de data 18 de març de 

2022, del qual es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació de la 

present Resolució. 

 

SEGON. Aprovar definitivament la modificació del sistema d'actuació 

urbanística descrita en els antecedents. 

 

TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, als 

efectes oportuns. 

 

QUART. Notificar el present acord als propietaris afectats per la modificació, 

així com als quals hagin comparegut com interessats en l'expedient, amb expressió 

dels recursos que contra aquest siguin admissibles. 

 

La Coma i la Pedra, 22 de març de 2022 

 

       Vist i plau 

       L’Alcalde 

 

 

 

 

 

 

Montse Torra Baraldès   Ramon Costa i Guinó 
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