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Àrea: URBANISME I MEDI AMBIENT
Expedient núm. 2019PLGU000008
Cristina Pou Molinet, llicenciada en dret i funcionària d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional, secretària de l’Ajuntament de Figueres(Girona)
CERTIFICA:

Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 24 de maig
de 2019 ha adoptat l’acord que transcrit literalment diu el següent:
"La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de desembre de 2018 va aprovar
inicialment la modificació del sistema de reparcel·lació o d’actuació sota la
modalitat de cooperació, prevista fins ara per a l’execució del polígon d’actuació
delimitat per la modificació puntual núm. 28 del Pla general d’ordenació urbana
de Figueres de les cases dels americans i habitatges dels militars, i passar a
adoptar el sistema de reparcel·lació per compensació.
Aquest acord va ser notificat als interessats i publicat mitjançant edictes als
setmanaris locals el dia 22 de gener de 2019, al Butlletí Oficial de la Província
de Girona el dia 28 de gener i al web municipal el dia 14 de gener, i durant tot
el termini d’exposició.
Durant el termini d’exposició no s’han presentat al·legacions.
El dia 21 de maig de 2019, amb RE 11666, el Ministeri de Defensa presenta un
escrit on demana l’aprovació definitiva de la modificació del sistema d’actuació.
D’acord amb el que disposa l’article 119 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, aquesta alcaldia presidència
proposa a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia presidència,
l’adopció dels acords següents:
1r.- Aprovar defintivament la modificació del sistema de reparcel·lació o
d’actuació sota la modalitat de cooperació, prevista fins ara per a l’execució del
polígon d’actuació delimitat per la modificació puntual núm. 28 del Pla general
d’ordenació urbana de Figueres de les cases dels americans i habitatges dels
militars, i passar a adoptar el sistema de reparcel·lació per compensació.
2n.- Notificar en legal forma aquest acord a les persones interessades en
l’expedient."
I per tal que així consti, signo el present certificat amb el vistiplau del Sr.
Alcalde en funcions a data de la signatura electrònica.
Vist-i-plau
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