07/2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2015

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les vuit i quinze minuts del
dia 2 de setembrede 2.015, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i Gómez, es
constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteix a l'acte la Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:
1) ACORD APROVANT EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ EN RELACIÓ A L’ARTICLE 87 SOBRE LA
REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT DE CAMPING A LES CLAUS NUP (PASUTRES) I
NUP (FORESTAL)
I.- En sessió plenària celebrada en data 25 de febrer de 2015, es va aprovar provisionalment la
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de Sant
Jaume de Frontanyà redactada pels serveis tècnics municipals, relativa a la modificació de
l’article 87 del POUM per regular l’activitat de càmping a les claus NUP (Pastures) i NUF
(Forestal).
II.- L’expedient fou tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, per la
seva aprovació definitiva.
III.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de data 11 de juny
de 2015, va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidi`ries
de planejament en relació a l’article 87, de Sant Jaume de Frontanyà, promoguda i tramesa a
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i conseqüentment l’executivitat a la
presentació d’un text refós, per duplicat, verificant per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les previsions següents:
1. Concretar i aclarir la delimitació definitiva de l’àmbit de les Planes, tenint en
compte les divergències existents entre la delimitació explicitada en aquesta
modificació puntual i la que consta en l’avanç de Pla Especial que s’està
tramitant paral·lelament en aquest àmbit.
2. Suprimir l’apartat 4 del nou article 87 proposat, atès que entra en contradicció
amb el contingut de l’article 88 del POUM, el qual admet altres construccions
en sòl no urbanitzable a banda de les directament lligades a l’explotació
agrícola, forestal o a l’activitat de càmping.
3. Modificar l’article 88 del POUM que regula les disposicions generals de les
edificacions admeses en sòl no urbanitzable, tot incloent les construccions
vinculades a l’activitat de càmping.
4. Modificar els articles 103 i 104 del POUM que regulen les claus NU/P-Zona de
pastures i NU7F- Zona forestal, respectivament, tot establint que en aquestes
zones s’admet l’ús de càmping i les seves construccions vinculades, única i
exclusivament en les àrees assenyalades en el plànol annex “Zones per
situació de càmping”, amb l’exigència de tramitació prèvia d’un pla especial
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urbanístic. Així mateix, cal establir que les delimitacions d’aquestes zones
tenen caràcter indicatiu, i que seran els posteriors plans especials que les
desenvolupin els que precisaran i concretaran amb major detall la seva
delimitació definitiva.
5. Cal incorporar en el plànol annex, una llegenda on s’especifiqui que les àrees
delimitades corresponen a les zones per situació de càmping i que la seva
delimitació té caràcter indicatiu, tal i com s’ha assenyalat anteriorment.
IV.- Vist el Text refós, redactat per l’arquitecte municipal recollint les prescripcions i
determinacions establertes per La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de
data 11 de juny de 2015.
L'Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el Text Refós de la modificació puntual del POUM de Sant Jaume de
Frontanyà, en relació a l’article 87 sobre la regulació de l’activitat de càmping a les claus NUP
(Pastures) i NUF (Forestal), redactada pels serveis tècnics municipals.
Segon.- Trametre el present acord juntament amb el text refós a la Comissió territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.
_________________________________________________________________________

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

2) REALITZACIÓ DEL SORTEIG PEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES
TAULES ELECTORALS PER LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES A CELEBRAR EL
PROPER DIA 27 DE SETEMBRE DE 2015 (ART. 26 DE LA LOREG)
Càrrec

Núm Elector

President
1 Vocal
2 Vocal

0013
0007
0015

1 Suplent President
2 Suplent President

0022
0020

1 Suplent de 1 Vocal
2 Suplent de 1 Vocal

0001
0021

1 Suplent de 2 Vocal
2 Suplent de 2 Vocal

0010
0018

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 8:33 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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