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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" i
Projecte de Reparcel·lació del PAU Illa T-J del Sector “V RU-12” anomenat
“Pla de Vall”
Territori - Ordenació Territori
2015/523
2016 / 1530
6-2-10- Projectes de Reparcel·lació
Publicació de l’aprovació definitiva del nou canvi de modalitat del sistema
d’actuació urbanística i de l’aprovació definitiva del Projecte de
Reparcel·lació

Per Decret d’Alcaldia núm. 2015/746, de data 6 d’agost de 2015, es va estimar una al·legació
presentada durant el termini d’informació pública 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.
L’expedient s’ha sotmès a informació pública durant un (1) mes, mitjançant publicació del
corresponent edicte al Diari Ara de data 31 de maig de 2016, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 2 de juny de 2016, al Tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament (www.tordera.cat), i s’ha concedit audiència a les persones interessades, mitjançant
citació personal, pel mateix termini d’un (1) mes.
Durant el tràmit d’informació pública i audiència, no s’han presentat al·legacions, amb la qual
cosa, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2016/904, de data 19 de juliol de 2016, s’ha aprovat
definitivament el 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.
D’altra banda, per Decret d’Alcaldia núm. 2016/576, de data 9 de maig de 2016, va aprovar-se
inicialment el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística corresponent a l’Illa “TJ” del Sector “Pla de Vall” de Tordera.
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L’expedient s’ha sotmès a informació pública durant un (1) mes, mitjançant publicació del
corresponent edicte al Diari Ara de data 18 de maig de 2016, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 24 de maig de 2016, al Tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament (www.tordera.cat), i s’ha concedit audiència a les persones interessades, mitjançant
citació personal, pel mateix termini d’un (1) mes.
Durant el tràmit d’informació pública i audiència, no s’han presentat al·legacions, amb la qual
cosa, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2016/907, de data 19 de juliol de 2016, s’ha aprovat
definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística corresponent a l’Illa
“T-J” del Sector “Pla de Vall” de Tordera.

Tordera, 19 de juliol 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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