Ajuntament de
les Planes d’Hostoles
Vall d’Hostoles
La Garrotxa

Enric Benito i Puigdomènech, secretari – interventor acctal. de l’Ajuntament de les Planes
d’Hostoles, mitjançant el present,
CERTIFICA
Que en la sessió del Ple ordinària celebrada el dia 5 de maig de 2011, entre altres, es va acordar
per unanimitat el següent:
“Quart.- Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació del Pla Especial Urbanístic de
Catàleg de Masies Rurals del Municipi.
El dia 16 de desembre de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar el Text
refós del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals, promogut per aquesta
corporació. En aquesta resolució, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va excloure del
catàleg les fitxes següents:
- 74 – La Coima,
- 139 – Les Baumes Mitjanes
- 182 – Can Sotera.
- 108 – Mas la Falgosa.
Els titulars d’aquestes finques van presentar un recurs d’alçada contra aquesta resolució davant el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que fins al dia
d’avui no ha estat resolt.
Que a la fitxa 112 del Text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals,
promogut per aquesta corporació, consta per error que el Mas el Vilar té un habitatge quan n’hi
haurien de constar 2, segons la documentació existent en els arxius municipals referent a les
llicències d’obres obtingudes.
Vist la modificació del Pla especial Urbanístic – catàleg de masies i cases rurals de les Planes
d’Hostoles, redactat per l’àrea d’urbanisme del Consell Comarcal de la Garrotxa i promogut per
aquest ajuntament.
Vist que aquest documents s’ajusta a les determinacions establertes al Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Que en aquesta modificació del pla
no es modifica la normativa.
Després de les consultes efectuades als serveis tècnics del Departament d’urbanisme de la
Generalitat de Catalunya.
- Art. 50 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Per tot això, es proposa al Ple
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de
masies i cases rurals de les Planes d’Hostoles, amb la voluntat d’incorporar-hi les fitxes 74 (La
Coima), 108 (Mas la Falgosa), 139 (Les Baumes Mitjanes), 182 (Can Sotera), i corregir el contingut
de la fitxa 112 (Mas el Vilar) d’acord l’indicat en els antecedents del present.
Segon.- Sotmetre a informació pública per un termini d’un mes aquesta modificació, a partir
d’edictes publicats al BOP de Girona, al DOGC, en un diari de tirada provincial i exposició pública
al web municipal i al taulell d’anuncis.”
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La qual cosa es certifica als efectes legals corresponents.

Es fa contar que l’acta del Ple del qual s’extreu aquest acord encara no ha estat aprovada
definitivament.

El secretari acctal.,

Vist-i-plau L’alcalde

Enric Benito i Puigdomènech

Josep Soler i Triadú.

Les Planes d’Hostoles, 12 de maig de 2011.

