EDICTE
d’exposició pública de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
El Ple de l’Ajuntament de Pedret i Marzà, en sessió ordinària de data 30 de
setembre de 2013, va prendre, entre d’altres, els acords següents:
Primer.- Aprovar l’Avanç de Planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
de Pedret i Marzà, formulat per l’equip redactor Projectes Arquitectura i Urbanisme CANOSADIEZ,SLP (PAU CD,SLP).
Segon.- Publicar i sotmetre a informació pública el document anomenat Avanç del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), on s’hi recull la documentació relacionada a
l’article 106.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Tercer.- El termini d’informació pública serà de dos mesos a comptar de l’endemà de la
darrera publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a dos dels diaris de premsa periòdica a la
província, així com la seva disposició al tauler d’anuncis municipals, als efectes que totes
aquelles persones interessades (físiques o jurídiques) puguin consultar la documentació i
presentar al·legacions, suggeriments, alternatives i propostes que considerin oportunes sobre
el contingut de l’Avanç del POUM, les quals podran ser presentades al Registre General de
l’Ajuntament, al carrer Mar 2, i en horari d’obertura al públic.
Quart.- En compliment de l’article 8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, donar publicitat de tot el document urbanístic, a
la pàgina web municipal (www.pedret-marza.cat) als efectes de la seva consulta per via
telemàtica per part de la ciutadania
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, trametre una còpia de l’Avanç de planejament del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, amb inclusió de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar (ISAP), a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que n’emeti el
document de referència, d’acord amb el que determina l’article 20 de la Llei 6/2009, de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Sisè.- Trametre l’Avanç del POUM als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, del
Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que n’emeti l’informe urbanístic i territorial,
previst per la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, que inclogui la

valoració de l’adequació de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del
planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible.
Setè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester l’Alcaldia perquè en nom i
representació d’aquest Ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les actuacions
necessàries per al compliment de l’Avanç de planejament del POUM, i també per tal que
formalitzi i signi quants documents siguin necessaris a tal efecte.

El que es fa públic per a general coneixement, als efectes previstos a l’article 8
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme i als articles 22 i 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Pedret i Marzà, 14 d’octubre de 2013

Mònica Nadal i Pairó
Alcaldessa

