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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: 
 

7. APROVACIÓ PROVISIONAL SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
NÚM. 10  

 
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. 
 
En data 29 d’abril de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb el quòrum 
d’unanimitat va aprovar inicialment la modificació puntual de planejament, núm. 10, 
sector Ponent, d’iniciativa particular i redactada per l’enginyer Dionís Canyada, registre 
d’entrada 3898 de data 26/03/2019, atès que es considera d’interès públic la seva 
tramitació i que afecta a les parcel·les cadastrals 5787901EG0758N0001WT propietat de 
SOL ROC SL i 5787913EG0758N0001FT propietat de l’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES. 
 
El document de la modificació, aprovat inicialment, ha estat exposat al públic segons 
consta en el certificat emès per la Secretaria municipal de data 15 de juliol de 2019 
sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics i jurídics municipals de data 16 d’abril de 2019 i 
l’informe de l’arquitecte municipal de data 7 d’octubre de 2019, de conformitat amb el 
que disposen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD 
 
PRIMER.-APROVAR provisionalment la proposta de modificació puntual de 
planejament, núm. 10, sector Ponent, d’iniciativa particular i redactada per l’enginyer 
Dionís Canyada, registre d’entrada 3898 de data 26/03/2019, atès que es considera 
d’interès públic la seva tramitació i que afecta a les parcel·les cadastrals 
5787901EG0758N0001WT propietat de SOL ROC SL i 5787913EG0758N0001FT propietat 
de l’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. 
 
Els canvis proposats són els següents: 

− Introducció d’un nou ús a la zona clau 8e4: ús sanitari assistencial per dotar al 
municipi d’un major nombre de places de centre de dia per a gent gran. 

− Delimitar la zona d’equipament municipal E-7, on en l’actualitat estan situats els 
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dipòsits de gas 

− Regularitzar els límits de l’equipament privat respecte a les parcel·les veïnes 
 
SEGON.- ELEVAR l’expedient degudament diligenciat a la Comissió territorial 
d’Urbanisme de Girona amb el fi que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
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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