EN JOAN AMENGUAL I TOMÉ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES
C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió
ordinària el dia 30 d’abril de 2019 va adoptar, entre d’altres, un acord que transcrit literalment
de l’esborrany de l’Acta, i a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de dita acta, diu
així:
“En data 24 de juliol de 2.008 per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona es
va aprovar definitivament el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
als Sectors el Ventayol, Camí de la Creu i nuclis veïns, al terme municipal de Vacarisses, així
com la Modificació del Pla Especial de Reforma Interior dels Sectors Camí de la Creu,
Ventayol i nuclis veïns del terme municipal de Vacarisses.
L’aprovació del Text Refós de la Modificació de Puntual del Pla General d’Ordenació als
Sectors el Ventayol, Camí de la Creu i nuclis veïns, així la Modificació del Pla Especial, van ser
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat en data 15 de desembre de 2.008, DOGC
número 5.278.
El document refós del planejament general el constitueix la Modificació del PGO del Sector
Ventaiol, La Creu i altres nuclis urbans, aprovat definitivament en data 31 de juliol de 2015 i
publicat al DOGC el 16 de novembre de 2015. Aquest text delimita el polígon d’actuació
urbanística sobre el qual s’ha redactat el projecte de reparcel·lació objecte d’aprovació, tot
establint a l’article 15 de les seves normes urbanístiques les determinacions del PAU.
Aquests instruments de planejament determinen l’execució dels esmentats sectors mitjançant
Projecte de Reparcel·lació modalitat cooperació.
Atès que fou redactat per l’arquitecte en Ricard Casademont i Altimira , en data febrer de 2019,
el Projecte de Reparcel.lació del Polígon d’Actuació Urbanística La Creu i vistos els informes
tècnics i jurídic respecte el Projecte de Reparcel·lació presentat.
Vist allò que preveu l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Vist el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya , aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol.
En virtut del que disposa l’article 21.1.j de la Llei reguladora de les Bases del règim local,
l’alcaldia és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest instrument de gestió urbanística, qui
en virtud de les delegacions efectuades mitjançant Decret núm. 174/2015, de data 18 de juny
de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona en data 6 de juliol de 2015,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació, com a sistema d’actuació
urbanística previst a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el Sector la Creu de
Vacarisses, redactat per l’arquitecte en Ricard Casademont i Altimira, en data febrer de 2019.

TERCER.- Sotmetre a informació pública el Projecte de Reparcel·lació per el termini de dos
mesos, publicant-se els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Ara, al
tauler d’anuncis, a l’E-tauler i a la pàgina Web de l’Ajuntament.
QUART. – Donar audiència mitjançant citació personal a tots els interessats del expedient
reparcel.latori."
I perquè així consti lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a Vacarisses el 9 de
maig de 2019.
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