Sessió extraordinària de 8 de febrer de 2008
Sr. Alejandro Mir Fo, Sr. Josep Juan Mateo Serres, Sr. Sergi Burgues
Buixadera, Sra. Nelida Martinez Saura, Sr. Xavier Francesc Biosca
Calderó, Sr. Jose Luis Raposo Toja, Sr. Jordi Latorre Sotus, Sr. Josep R.
Mangues Jaime, Sra. Mª Carmen Lopez Sandoval, Sr. Enric Casanovas .
A Torrefarrera a vuit de febrer de dos mil vuit, essent les vint-i-una hores
reuniren a la Casa Consistorial els senyors de l’ Ajuntament a dalt esmentats,
sota la presidència del Sr. Alcalde, en Alejandro Mir Fo, celebrant sessió
extraordinària; oberta i declarada pública la sessió, a continuació es pren el
següents acord:

1.- Aprovació provisional de la modificació de les Normes d’ Urbanisme, àmbit
sud-est, Pla Parcial nº14 i modificació del Pla Parcial 10b:
Vist que després de l’ aprovació provisional del Pla Parcial nº14, modificació de
les Normes d’ Urbanisme en l’ àmbit sud-est, modificació del Pla Parcial 10b,
s’ha reclamat per part d’ Agrufruto SAT que ells havien presentat una al·legació
a la segona aprovació inicial que no es va contestar.
Vist que l’ al·legació esmentada no es va tindre en compte al seu moment,
donat que estava feta en els mateixos termes, que la presentada en el període
d’ exposició de la primera aprovació inicial i que es va resoldre al seu moment,
desestimant-la .
Atès que es creu necessari resoldre l’ esmentada al·legació per tal de
completar l’ expedient.
Vist l’ informe dels serveis tècnics municipals, proposant desestimar totalment
l’al·legació, en els mateixos termes que es va resoldre l’al·legació presentada a
la primera aprovació inicial.
S’acorda aprovar per majoria absoluta de tots els integrants de la corporació,
amb 6 vots a favor dels grups de PSC, PP i IT i 4 abstencions del grup de CIU,
la modificació del PP-10b i l’aprovació provisional del PP-14, desestimant
al·legació presentada en la seva totalitat i notificar a la Comissió Provincial
d’ Urbanisme aquest acord d’aprovació provisional, per la seva aprovació
definitiva.

No figurant en l’ordre del dia més temes per tractar, s’ aixeca la sessió a les
vint-i-una hores, trenta-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta que es
signada pels assistents, amb mi, el Secretari que certifico.

