A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

JORDI VIVES PUIG, Secretari - Interventor de l’Agrupació dels ajuntaments de Pacs del
Penedès i Les Cabanyes (Alt Penedès),
CERTIFICO :
Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pacs del Penedès, en sessió ordinària
celebrada el dia 24 de setembre de 2019, amb el quòrum exigit per la Llei 8/87, Municipal de
Catalunya, de 15 d'abril, va prendre, entre d'altres i a reserva de l’aprovació definitiva de
l’acta, la resolució de la següent part dispositiva:

QUART.- PROPOSTA D’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE SOL.LICITUD D’APROVACIÓ DE
PROJECTE PER ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANITZABLE.
Atès que en data 5 de juny de 2019 (R.E. 1309) En ALBERT TORRELLES CASOL, actuant en
nom i representació de J.A. ROMERO POLO SAU, va presentar el projecte bàsic per a la
implantació de planta de fabricació d’aglomerat asfàltic a les parcel·les 11, 12, 13, 14 i 16 del
Polígon 3.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 18 de setembre de 2019.
Atès que el projecte es presenta a l’empara de l’article 47.4 i 48 del DL 1/10, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 47 del Decret 64/14, de 13 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i conté tota la
documentació que preveu l’article 50 d’aquest decret decret.
De conformitat amb els tràmits previstos a l’article 45 del DL 1/10, de 3 d’agost, i els articles
49, 51 i 52 del Decret 64/14, de 13 de maig.
D’acord amb les competències delegades per l’Alcaldia en aquesta junta de govern local.
Atès l’exposat, prèvia deliberació i per unanimitat dels assistents, s’acorda,
Primer.- Admetre a tràmit el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la
implantació de planta de fabricació d’aglomerat asfàltic a les parcel·les 11, 12, 13, 14 i 16 del
Polígon 3 que ha presentat ROMERO POLO SAU (R.E. 1309 de 5/06/19).
Segon.- Sotmetre el projecte presentat a informació pública, durant un mes, mitjançant
edictes que es publicaran en el BOPB, al tauler d’edictes de la Corporació i al web de
l’Ajuntament.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els següents informes,
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Departament de Cultura.
Institut cartogràfic geològic de Catalunya.
Agència Catalana de l’Aigua.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Agència de Residus de Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Altres elegits per la legislació sectorial.

Els informes sol·licitats s’han d’emetre en el termini màxim d’un mes, a comptar de la
recepció de la respectiva sol·licitud, transcorregut el qual sense que s’hagin emès es podrà
continuar la tramitació del procediment.
Quart.- Transcorregut el termini d’informació pública i un cop es disposi dels informes
sol·licitats, o hagi transcorregut el termini per emetre’ls, es procedirà a l’aprovació del
projecte d’actuació específica amb caràcter previ a la seva tramesa a la comissió territorial
d’urbanisme per a la seva aprovació definitiva, o en denegarà l’aprovació segons s’escaigui.
Cinquè.- Notificar-ho a ROMERO POLO SAU.
I perquè així consti i doni lloc als efectes oportuns lliuro la present, d'ordre i amb el vist i plau
de la Sra. Alcaldessa, Na Montserrat Mascaró i Gras, a Pacs del Penedès, vuit d’octubre de
dos mil dinou.
Vist-i-plau
l'Alcaldessa,
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