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Canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanística per a l'execució del
sector de sòl urbanitzable delimitat "V RU-12" anomenat "Pla de Vall",
Simultàniament, modificació puntual del Projecte d'Urbanització de les
Obres Complementàries del Pla Parcial de La Mullera, únicament i
exclusiva pel que fa a l'àmbit de la Plaça de La Mullera.
Territori - Ordenació Territori
2015 / 523
6-2-6- Projectes d’Urbanització
6-2-10- Projectes de Reparcel·lació
Publicació de l’aprovació definitiva del canvi de modalitat del sistema
d’actuació urbanística, passant-lo de reparcel·lació en modalitat de
compensació bàsica a reparcel·lació en modalitat de cooperació, així com
de la modificació puntual del Projecte d'Urbanització de les Obres
Complementàries del Pla Parcial de La Mullera, únicament i exclusiva pel
que fa a l'àmbit de la Plaça de La Mullera, i informació pública de
l’aprovació inicial d’un nou canvi de modalitat del sistema d’actuació
urbanística, passant-lo de reparcel·lació en la modalitat de cooperació a
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica

Per Decret d’Alcaldia núm. 2015/234, de data 12 de març de 2015, es va aprovar inicialment el
canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanística per a l'execució del Sector de sòl
urbanitzable delimitat "V RU-12" anomenat "Pla de Vall", passant-lo de reparcel·lació en modalitat
de compensació bàsica a reparcel·lació en modalitat de cooperació, i, simultàniament, també es va
aprovar inicialment la modificació puntual del Projecte d'Urbanització de les Obres
Complementàries del Pla Parcial de La Mullera, únicament i exclusiva pel que fa a l'àmbit de la
Plaça de La Mullera.
L’expedient va sotmetre’s a informació pública durant un (1) mes, mitjançant publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 de març de 2015, al
Diari Ara de data 26 de març de 2015, al Tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament (www.tordera.cat).
Per Decret d’Alcaldia núm. 2015/405, de data 4 de maig de 2015, es van resoldre dues
al·legacions presentades durant el termini d’informació pública i es va aprovar definitivament el
canvi de la modalitat del sistema d’actuació urbanística per a l’execució del Sector de sòl
urbanitzable delimitat “V RU-12”, anomenat “Pla de Vall”, passant-lo de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica a reparcel·lació en la modalitat de cooperació, així com també es
va aprovar definitivament la Modificació puntual del Projecte d’Urbanització d’obres

1/2

Territori i Sostenibilitat - Urbanisme

Núm.Expedient: 2015 / 523

complementàries del Pla Parcial “La Mullera”, en allò que ateny exclusivament a la “Plaça de la
Mullera”.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2015/746, de data 6 d’agost de 2015, amb motiu d’una al·legació
presentada durant el termini d’informació pública que va arribar per correu administratiu amb
posterioritat al Decret d’Alcaldia núm. 2015/405, va resoldre’s la dita al·legació i es va aprovar
inicialment un nou canvi de la modalitat del sistema d’actuació urbanística per a l’execució del
Sector de sòl urbanitzable delimitat “V RU-12”, anomenat “Pla de Vall”, passant-lo de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació a reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica, tot acordant-se la submissió de l’expedient al tràmit d’informació pública durant un (1)
mes, mitjançant publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al Tauler
municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.tordera.cat), a comptar de l’endemà
de la darrera de les publicacions esmentades.
L’expedient es podrà consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tordera, situat al
c/ Sant Ramon, 42, del municipi de Tordera, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres
laborables, així com a la web municipal (www.tordera.cat).
Tordera, 26 de maig de 2016.

Ho disposo,
El 1r Tinent d’Alcalde
per delegació (DA 2016/253),

Davant meu,
La Secretària,

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué
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