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Ester Armengol Rovira, secreteria acctal de l'Ajuntament de Cabra del
Camp,

CERTIFICO:

Que en la sessi6 plenAria ordinaria celebrada el dia 26 de novembre de
2010, es va aprovar entre d?ltres l 'acord que es transcriu a continuacio :

" En aouest moment s'informa als membres del consistori que s'han iniciat
els trdmits de l'expedient d'una modificaci6 puntual de les normes
subsidleries de planejament urbanistic de Cabra del Camp , consistent en la
regularitzaci6 dels ambits afectats per la construccl6 de la rotonda nord de
la TP-2311, redactat per l 'arquitecte AntoniTraguany i Royo.

Que la regiduria d'urbanisme, ha emds el seglient informe:
" La regiduria d' Urbanisme ha examinat la memdria tecnica redactada per
l'arquitecte sr. Antoni Traguany i Royo, encarregada per aquest consistori,
que preveu una modifiaaci6 puntual de les normes subsididries de
planejament urbanistjc d'aquest municipi, que te per objecte regularitzar
els ambits afectats per la construcci6 de a rotonda nord de la TP-2311'

Vist el oue disDosa l'art. 74 i concordants del text refos de Ia Llei d'
Urbanisme . Decret legislatiu 1/2005 i l 'article 107 i concordants del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LIei
d'urbanisme.

Atas que la memdria conti tots els documenG i requisits exigits per la
legislaci6 vigent.

Es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopci6 dels segLients acords :

Primer.- L'aprovaci6 inicial de la modjficacl6 puntual de les normes
subsidi;ries de planejament urbanistic del munlcipi de Cabra del Camp,
consistents en regularitzaci6 dels imbits afectats per la construcci6 de la
rotonda nord de la TP-2311.

Segon.- Sotmetre-ho a Informaci6 pUblica mitjangant anunci en el Butlletl
Oflclal de la Provincia de Tarragona , en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Diari de Tarragona, durant el termlnl d'un mes, durant el
qual quedarA l'expedient a disposicl6 de qualsevol persona que vulgui
examtnar-to.

Tercer,- Practicar les notiflcaclons i sol' l icitar els informes que disposa la
legislacl6 vlgent.
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No obstant aixd, | 'Ajuntament Ple acordara alld que sigui m€s procedent.
cabra del Camp, 20 de novembre de 2010
Josep Maria Girones Vallverd{
Regidor d'Urbanlsme"

Els membres del consistorl coneixedors del contlngut de l'expedient de
modiffcacl6 Duntual de les normes de planejament urbanistlc de cabra del
camp. de iegularitzaci6 dels ambits afectats per la construcci6 de la
rotonda , acorden aprovar la proposra de la regiduria d'urbanisme en tots
els seus termes, "

Les quals coses certifico als
del Sr, Alcalde . a cabra del

efectes Dertinents. dbrdre i amb el vist-Fplau
el dia 30 de novembre de 2010.

Vist-l-plau
'alcalde,

Andreu
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EDICTE

EI Ple de la corooraci6 en sessi6 ordineria celebrada el dia 26 de novembre
de 2010, ha aprovat inicialment la Modificaci6 Puntual de les Normes
Subsidiaries de Planejament Urbanistic de Cabra del Camp, consistent en la
regularitzaci6 dels ambits afectats per la construcci6 de la rotonda nord de
la TP-2311.
S'exposa I'expedient al p(blic durant el termini d'un mes comptador a partir
del dia segiient al de la darrera publicaci6 d'aquest anunci en el D.O.G.C',
en el B.o.P. de Tarragona o en el Diari de Tarragona.
Dins d'aquest periode es podra examinar l'expedient a Secretaria , en dies i
hores d'oficina i presentar les al.legacions que s'estimin pertinents.

Cabra del Camp, 10 de desembre de 2010
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Ajuntament de cabra delESTER ARN4ENGOL RoVIM, secretAria de l'
Camp,

CERTIFICO:

Que en la sessi6 pleneria ordindria de
celebrada el dia 28 de gener de 2011,
segUent:

l 'Ajuntament de Cabra del Camp ,
es va apTovar entre d'altres l 'acord

" A continuaci6 el Sr. Alcalde informa als membres del Consistori que en I'
acord d' aquest Ajuntament aprovat en la sessi6 plenilria ordindrla
celebrada el dia 26 de novembre de 2010, mitjanqant el qual s' acordava
aprovar inicialment la memdria redactada per | 'arquitecte Antoni Traguany i
Royo de "N4odificaci6 Puntual de les Normes Subsidieries de Planejament de
Cabra del Camp, consistent en Ia regularitzaci6 dels embits afectats per la
construcci6 de la rotonda nord de la TP-2377", al considerar que contenia
tots els documents i requisits exigits per la legislaci6 vigent ia Ia vista dels
informes emesos en I' expedient.

Que en compliment d' aquell acord es van inserir edictes en el Diarl oficial
de la Generalitat de Catalunva n[m. 5781 de data 23 de desembre de
2010, en el Butlleti Oficial de la Provlncia de Tarragona num. 290 del dia
20 de desembre de 2010 i en el Diari de Tarragona del dia 20 de desembre
de 2010, fent pdbllca l ' aprovaci6 inicial, per tal que en el termlni d'un mes
es pogu6s examinar I' expedient i es poguessin presentar les al legacions
oue s'estimessin Dertinents.

Que es ll iuraren notificacions als Ajuntaments dels pobles veins : de Sarral,
de El Pont d'Armentera, de Barberi de la Conca, de Figuerola del Camp i de
El Pla de Santa Maria.

Ates que es va fer tramesa de notificacions a tots els propietarls lnclosos en
l'irmbit de la modificaci6, Residencial Prat , SL, Englnaus SL, Sr. Josep
Fontova Salla ihereus del Sr. loan Rovira Marimon..

AtAs que es van sol.licitar els informes que preveu la legislacl6 vigent, als
organismes que es relacionen a continuaci6 :

- Agdncia Catalana de l'Aigua
- Ministerio de Fomento - Direcci6n General de Carreteras
-Departament d' Agricultura, Alimentaci6 i Acci6 Rural
-Departament de f4edi Ambient i Habitatge
- Departament de Politica Territorial i Obres PUbllques
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Atds que es va comunicar la modificaci6 a la secci6 del Patrimoni de l'Estat
de la Delegaci6 d'Economla I Hisenda a Tarragona

Vist que durant el termini d'exposici6 p0blica no es va presentar cap
a l . l e g a c i 6 .

AtCs que durant el termini d'exposici6 pUblica s'han presentat els seglients
escrlts i/o informes :

- Informe de data 10 de gener de 2011 de l'AgCncia Catalana de l'
Aigua del Departament de lvledi Ambient i Habitatge informant
favorablement pel que fa a l 'abastament, al sanejament ia la
inundabilitat.

- Informe de data 10 de gener de 2011 del Departament de Territori I
Sostenibilitat concloent que la modificaci6 que es proposa no 6s
objecte d'avaluaci6 ambiental ni que es generi impactes rellevants
sobre el medi.

- Informe de data 19 de gener de 2011 del Departament d'
Agricultura, Ramaderla, Pesca, Alimentaci6 iMedi Natural informant
favorablement la modificaci6 atds que no afecta negativament al
medi agrari.

Vist el que disposen el Decret Legislatiu U2O70 de 3 d'agost , pel qual
s'aprova el Text Ref6s de la Llei d'Urbanisme , el Decret 305/2006 de 18 de
juliol , pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme , els articles
22.2.c i 47.3 de la Llei 7ll9a5, de 2 d'abril , reguladora de les Bases de
RCgim Local i legislaci6 concordant, es proposa al Ple d'adoptar el segiient
acoro :

PRIMER.- ADrovar PROVISIONALMENT la Modificaci6 Puntual de les Normes
Subsidldries de Planejament de Cabra del Camp, consistent en la
regularitzaci6 dels embits afectats per la construcci6 de la rotonda nord de
la TP-2311.

SEGON .- Trametre l 'expedient complert a la Comissi6 d' Urbanisme de
Tarragona, tot instant-ne l'aprovaci6 definitiva."

I ,  perquC a ix i  const i ,  ia ls  e fectes per t inents ,  l l iu ro  is igno e l  present ,
d'ordre i amb el vist-i-plau del sr. Alcalde a cabra del camp , el dia 31 de
gener  de 2011.

Vist i plau
L 'a lca lde,
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EDICTE

El Ple de la Corporaci6 en sessi6 ordindria celebrada el dia 28 de gener de
2011, va aprovar provisionalment una Modificaci6 Puntual de les Normes
Subsidieries de Planejament Urbanistic de Cabra del Camp, consistent en la
regularitzaci6 dels imbits afectats per la construcci6 de la rotonda nord de
la TP-2311. La qual cosa es fa ptlblica per a general coneixement .

cabra del Camp, 2 de febrer de 2011


