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Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila 
de Castelló d’Empúries,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, reunit en sessió extraordinària el dia 
21 d’OCTUBRE de 2019, amb el quòrum d’unanimitat dels 16 regidors/es que 
composen el ple, (7 ERC-AM / 2 CUP-AMUNT / 2 SOMEC / 2 PSC-CP / 1 Cs / 1 
JUNTS / 1 COALICIÓ UP), entre d’altres adoptà els següents ACORDS: 
 

4. APROVACIÓ INICIAL SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM NÚM. 
7 

 
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Castelló d’Empúries (POUM d’ara en 
endavant), va ésser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona el 8 de juliol de 2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6664 de 15 de juliol de 2014. 
 
La present modificació puntual de planejament núm. 7, que ha estat redactada per 
l’arquitecte municipal Joan Antoni Rodeja Roca, pretenen introduir canvis en els aspectes 
següents: 
 
Canvi del sistema públic d’aparcament per un nou sistema cultural-social- religiós a la 
Plaça de les Palmeres de propietat municipal, zona portuària, amb la previsió d’una 
edificació en planta baixa amb una ocupació del 40% de la superfície de l’equipament i 
la seva alçada no podrà ser superior a 7 metres. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 30 d’abril de 2019, adopta 
l’Acord de retornar l’expedient a l’Ajuntament per entendre que no es preceptiu informe 
previ de la CTU atès que aquesta Modificació de planejament no comporta: ni increment 
de sostre edificable, ni densitat de l’ús residencial o de la intensitat o transformació dels 
usos únicament comporta canvi de sistema.  
 
Vist l’informe dels serveis tècnics i jurídics municipals de data 7 d’octubre de 2019 i 10 
d’octubre de 2019, i el que disposen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següent 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Castelló d’Empúries núm. 7 en els següents termes: 
 
Canvi del sistema públic d’aparcament per un nou sistema cultural-social- religiós a la 
Plaça de les Palmeres de propietat municipal, amb referencia cadastral 
0775307EG1707N0001FE, zona portuària, amb la previsió d’una edificació en planta 
baixa amb una ocupació del 40% de la superfície de l’equipament i la seva alçada no 
podrà ser superior a 7 metres. La nova construcció es separarà un mínim de 10,00 m del 
vial Fages de Climent, 15 m del canal i 5 m. d’altres límits. La coberta serà de color clar.  
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SEGON. Obrir un període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera 
publicació, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província Girona, en el DOGC, 
en un diari de divulgació provincial, en el tauler i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui 
examinar per presentar les al·legacions o suggeriments que s’estimin adients. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, caldrà sol·licitar informe del 
Departament competent en matèria de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya 
segons estableix el Pla territorial del Paisatge de les Comarques Gironines i concedir 
audiència als Ajuntament dels municipis confrontants. 
 
I perquè així consti, expedeixo i signo digitalment el present certificat, a Castelló 
d'Empúries, amb el vistiplau de l’alcalde, en la data de la signatura. 
 

 
La secretària accidental 

 
 
 
 

Vist-i-plau 
L’Alcalde 
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