ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE JUNY DE 2009.

A la vila de la Jonquera, a nou de juny de dos mil nou. Prèvia convocatòria es
reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs. regidors, el nom
dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’Alcalde-President de la
Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergio
Aznar Marín.
HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA : sr. Jaume Ricart Garayoa i sr. Manuel Ángel
M. Botana Penela
ACTUA DE SECRETARIA: la que ho és de la corporació, sra. Maria Dolors
Turu Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 08:00 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE L’ARTICLE 24.9 DEL TEXT REFÓS VIGENT DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR 13A “ LES OLIVERES “.Pren la paraula el sr. alcalde per referir-se al caràcter urgent de la present
sessió. Indica que el proper dia 15 de juny la Comissió de Comerç de
Catalunya tanca l’ordre del dia de la sessió que la dita comissió celebrarà el
proper 2 de juliol, comissió en la què interessa es tracti la qüestió del centre de
fabricants de la Jonquera que pretén construir la societat “Ainalita SLU”. Cal
doncs que l’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial
del sector 13A s’aprovi amb caràcter urgent, que es trameti còpia de l’expedient
administratiu a la CTU de Girona i que es publiqui l’acord referit al BOP abans
del dia 15 de juny.
A la vista del que s’ha exposat i
Atès que l’aprovació inicial de la modificació de l’article 24.9 del text refós del
vigent Pla Parcial del sector 13A “Les Oliveres“ s’adoptà en sessió de 27 d’abril
d’enguany.

Atès que l’acord d’aprovació definitiva fou publicat al BOP del dia 8 de maig i en
el període d’exposició pública (del 9 de maig al 8 de juny) no es presentaren
reclamacions de cap mena. Igualment fou publicat al DOG el dia 4 de maig i en
el període d’exposició pública (del 5 de maig al 4 de juny) no es presentaren
reclamacions de cap mena.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió territorial d’Urbanisme en relació
a l’acord d’aprovació inicial abans esmentat, informe emès en data 13 de maig
d’enguany.
Per unanimitat dels assistents s’acordà:
1.- Aprovar definitivament la modificació de l’article 24.9 del text refós del
vigent Pla Parcial del sector 13A “Les Oliveres“.
2.- Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona una còpia de
l’expedient administratiu complet als efectes d’informació, coordinació i
arxivament, tal i com disposa l’article 86 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
3.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de la modificació esmentada al BOP,
publicació que ha de contenir la normativa urbanística íntegra aprovada així
com els recursos procedents contra el dit acord.

I sense més punts a l’ordre del dia i sense precs i preguntes per ser la sessió
extraordinària, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 8,08 hores, de tot el
que, com secretària en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

