Ajuntament d’Amer
Sandra Valldaura Lacambra, secretària interventora de l’Ajuntament d’Amer, funcionari amb
habilitació de caràcter nacional
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d'Amer, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de
desembre de 2018, amb assistència de vuit dels membres de la Corporació, que en nombre
legal d'onze la constitueixen i, per tant, havent-hi quòrum suficient segons allò que estableix
l'art. 95.c de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya -fent exprés
advertiment que l'Acta corresponent està pendent d'aprovació i, d'acord amb allò que disposa
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de dita Acta- s’adoptà l’acord que,
transcrit literalment, diu:
5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA
AL VEÏNAT DE LA COSTA DE SANTA BRIGIDA AL MUNICIPI D'AMER.
A continuació, la Sra. Alcaldessa sotmet a consideració dels grups municipals la proposta
d'aprovació inicial del Ple especial urbanístic autònom per a la implantació de la infraestructura
d'abastament d'aigua en alta al veïnat de la Costa de Santa Brigida .
«Antecedents
Vist el projecte del pla especial urbanístic autònom per a la implantació de la infraestructura
d'abastament d'aigua en alta al veïnat de la Costa Santa Brigida al municipi d'Amer redactat
per iniciativa de l'Ajuntament d'Amer
L'objecte del pla es regular la implantació i execució d'obres d'una canonada per facilitar
l'abatament d'aigua potable al veïnat de la Costa de Santa Brigida.
L'àmbit d'actuació del Pla especial afecta terrenys situats en el paratge de Costa de Santa
Brígida, situat al nord de la població i a l’est de la carretera C-63.
El Planejament urbanístic vigent a Amer són les Normes Subsidiàries de Planejament, text
refós de 2005. (Aprov. CTU: 29/06/2006. Publicació.: 03/10/2006).
El Pla conté la documentació que assenyala l’art. 94 del RLUC i es composa de Memòria, a on
es justifica la conveniència o oportunitat del pla i de l’ordenació que aquest preveu; Plànols
d’informació i d’ordenació corresponents; i uns Annexos.
Annexos al Pla:
.Reportatge fotogràfic del traçat.
.Informe ambiental.
.Projecte d’obres de l’abastament d’aigua en alta, al veïnat de Costa de Santa Brígida.
Vist l'informe favorable dels serveis tècnic de data 11 de desembre de 2018 que informe
favorablement el pla especial urbanístic,
Fonaments Jurídic
Legislació urbanística:
.Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per
la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC).
.Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
(RLUC).
.Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística. (D64/2014).
Altra legislació:
.Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (L6/2209).
.Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (L8/2005).
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.Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i
integració paisatgística (D343/2006).
.Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (L21/2013).
.Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (L26/2009)
.Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impluls de l’activitat econòmica
(L16/2015).
Planejament Territorial:

.Pla territorial parcial de les Comarques Gironines. Aprovat definitivament pel Govern de
Catalunya el 14 de setembre de 2010 (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010).
En virtut de les facultats que em confereix l'article 53 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 21 de
la Llei de bases de règim local, i segons la tramitació que preveu l'article 85 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, redactat
per iniciativa de l'Ajuntament d'Amer.
DISPOSO
Primer.- Aprovar inicialment el pla especial urbanístic autònom per a la implantació de la
infraestructura d'abastament d'aigua en alta al veïnat de la Costa Santa Brigida al municipi
d'Amer, promolgut per l'Ajuntament d'Amer i redactat pels arquitectes Jossep Marinès Duran i
Elisabet Pascual Pich.
Segon.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, DOGC i un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació a fi que qualsevol que ho desitgi
pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions
que consideri oportunes.
Tercer.- Simultàneament es sol·licitaran informes al Departament de Cultura, Servei Territorial
a Girona, Departament de territori i sostenibilitat, Servei Territorial a Girona, Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental,Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei Territorial de
Carreteres A Girona. Institut Geològic de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua. Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació I Medi Natural. Servei Territorial a Girona
Sotmesa la proposta a votació s'acord per unanimitat dels membres assistents amb el següent
resultat:
3 vots a favor, de CiU.
2 vots a favor, del grup d'ERC
3 vots a favor del grup JA
I perquè així consti, expedeixo el present certificat amb el Vistiplau del Sr. Alcalde, a Amer, a
divuit de desembre de 2018.
La secretària
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