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DECRET D’ALCALDIA 
 

Expedient: X2018000212 

 
 
 

Fets 

 

I.Mitjançant el Decret de l’alcaldia 2018DECR000727, de 12.11.2018, es va aprovar inicialment 

el projecte d’urbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1, redactat pels arquitectes 

Emili Salavedra i Mònica Rovira i promogut per la Junta de Compensació del PAU1 Prat Roig, 

condicionant l’aprovació definitiva a la presentació d’un nou document que inclogui les 

mesures, justificacions, documents i esmenes que s’indicaven en els informes del Cap del 

Servei Tècnic del Consell Comarcal del Pla de l’Estany de 21.9.2018 i de la Técnica municipal 

de 7.11.2018, que es van donar per reproduïts i es van traslladar a la promotora i a tots els 

propietaris afectats a efectes de motivació, i aquelles altres que resultessin de les al·legacions 

presentades durant el tràmit d’exposició pública que eventualment s’estimessin i dels informes 

sectorials que s’emetessin. 

 

II. De l’aprovació inicial del projecte d’urbanització se’n va donar audiència a tots els propietaris 

afectats, mitjançant citació personal, per tal que en el termini d’un mes poguessin formular les 

al·legacions que estimessin pertinent. D’altra banda, el projecte d’urbanització inicialment 

aprovat va estar exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis publicats al BOPGi núm. 

229, de data 29.11.2018, al diari El Punt Avui de 6.12.2018, al tauler d’edictes i al web de 

l’Ajuntament.  

Simultàniament, es va sol·licitar informe sectorial a l’Agència Catalana de l’Aigua i es va donar 

trasllat del projecte a les empreses de subministrament de serveis afectades (Aigües de 

Banyoles, SAU, Agri-energia Eléctrica, SA, Gas Natural Catalunya SDG i Telefónica de 

España, SAU) per tal que s’hi pronunciessin.  

 

III. Durant el termini d’audiència i exposició pública es va presentar un  únic escrit d’al·legacions 

(registre d’entrades núm. E2019000088, de 6.1.2019), del que se’n va donar trasllat als 

redactors del projecte, els quals van emetre un informe, que va ser presentat pel senyor 

Joaquim Ferrer Anglada (registre d’entrades núm. E2019001000, de 7.3.2019), en 

representació de la Junta de Compensació del PAU1 Prat Roig.  

 

IV. La Técnica municipal va emetre informe en data 3.4.2019, analitzant i proposant la resolució 

de les al·legacions presentades en el sentit que en cada cas s’indicava en el propi informe.  

Per la seva part, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe en data 9.4.2019 (registre 

d’entrades núm. E2019001468, de 9.4.2019), en què analitzava i es pronunciava sobre 

diferents aspectes del projecte aprovat. 

 

V. En aquestes circumstàncies era procedent resoldre les al·legacions presentades durant el 

tràmit d’exposició pública i, alhora, requerir la promotora perquè presentés un nou projecte que 

inclogués les justificacions, documents i esmenes que resultessin de les al·legacions que 

finalment serien estimades, així com les que s’indicaven en els dos informes esmentats a 

l’apartat IV, a banda de les que s’indicaven en la resolució d’aprovació inicial, bo i recordant 

que, d’acord amb l’informe de l’ACA, el nou projecte s’hauria de sotmetre novament a informe 

d’aquell organisme, amb caràcter previ a l’adopció de la resolució d’aprovació definitiva. 
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Per això, hom va dictar el Decret d’alcaldia 2019DECR000269, de 18.4.2019, que transcrit 

literalment en la seva part dispositiva deia:   

 

“Primer. Resoldre, en base als raonaments de l’informe de la Técnica municipal de 3.4.2019, 

les al·legacions al projecte d’urbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1, 

presentades pel senyor Vicenç Muriscot Figueras, en el sentit d’estimar l’al·legació núm. 2, 

relativa a l’estació transformadora, i desestimar tota la resta. 

Segon. Requerir la Junta de Compensació del PAU1 Prat Roig perquè, com a pas previ a 

l’adopció de la resolució d’aprovació definitiva, presenti un nou projecte que  inclogui les 

justificacions, documents i esmenes que resultin de l’al·legació estimada, així com les que 

s’indiquen en l’informe de la Tècnica municipal de 3.4.2019 i en el de l’Agència Catalana de 

l’Aigua de 9.4.2019, a banda de les que s’esmentaven en la resolució d’aprovació inicial; bo i 

recordant que, d’acord amb l’informe de l’ACA, el nou projecte s’haurà de sotmetre 

novament a informe d’aquell organisme, amb caràcter previ a l’adopció de la resolució 

d’aprovació definitiva.   

Tercer. Indicar que si transcorren tres mesos a comptar de la notificació d’aquesta resolució 

sense que s’hagi presentat el projecte en els termes que s’indiquen a l’apartat anterior, es 

podrà acordar la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions, de conformitat amb 

l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  

Quart. Notificar-ho a la Junta de Compensació del PAU1 Prat Roig i al senyor Vicenç 

Muriscot Figueras, juntament amb una còpia de l’informe de la Tècnica municipal de 

3.4.2019 i de l’Agència Catalana de l’Aigua de 9.4.2019.”  

 

VI. En data 16.4.2021 el senyor Emili Salavedra Espígol, en representació de la Junta de 

Compensació del PAU 1 Prat Roig, va presentar (registre d’entrades núm. E2021001532) un 

nou projecte d’urbanització (modificació 2), al que s’incorporaven, entre d’altres, els 

requeriments del nou Estudi de drenatge de la zona de Prat Roig i Prat Dallas, i la seva 

Addenda, prèviament aprovat en sessió plenària de data 3.2.2021.   

 

VII. Tramès a l’ACA aquell nou projecte i el document complementari requerit, aquell organisme 

va emetre informe en data 19.7.2021, en què es va pronunciar favorablement, tant pel que fa a 

les condicions d’inundabilitat, com a les relatives a la xarxa d’aigües pluvials, l’abastament i el 

sanejament del sector, amb les condicions específiques que en cada cas s’indica en el propi 

informe; i va calcular la taxa per a l’accés a les infraestructures de sanejament en alta en 

17.523 euros, quota que s’havia de fer efectiva a l’ACA amb anterioritat a l’aprovació definitiva 

del projecte d’urbanització, de conformitat amb allò que preveu l’article 89.7 del Text refós de la 

Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.    

 

VIII. En data 26.7.2021 es va sol·licitar nou informe al Cap del Servei Tècnic del Consell 

Comarcal, el qual el va emetre en sentit favorable en data 6.8.2021, en considerar que recull 

les modificacions sol·licitades en el seu anterior informe de data 22.5.2018, i incorpora també el 

sistema de drenatge determinat en el nou Estudi de drenatge de la zona de Prat Roig i Prat 

Dallas. 

 

IX. En data 10.8.2021 hom va requerir a la promotora per tal que aportés nova documentació 

en resposta als requeriments continguts en els Decrets d’alcaldia 2019DECR000269, de 

18.4.2019  i 2018DECR000727, de 12.11.2018. 
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X. En resposta a aquest darrer requeriment, en data 4.11.2021, el senyor Emili Salavedra 

Espígol, actuant en representació de la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig, va 

presentar (registre d’entrades núm. E2021004392) un nou projecte d’urbanització (modificació 

3), amb un pressupost de licitació de 281.497,63 euros (IVA inclòs).  

Mes tard, en data 16.11.2021, el propi senyor Salavedra, actuant en aquella mateixa 

representació, va presentar un Annex, que tenia per objecte aclarir i justificar el 

subministrament de baixa tensió.  

 

XI. Posteriorment, en data 19.11.2021, el senyor Joaquim Ferrer Anglada, actuant en 

representació de la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig, va presentar (registre 

d’entrades núm.  E2021004674) el document acreditatiu del pagament a l’ACA de la quantitat 

de 17.523 euros, en concepte de la Taxa per a l’accés a les infraestructures de sanejament en 

alta. 

I, finalment, en data 21.1.2022 el senyor Emili Salavedra Espígol, actuant en la representació 

tantes vegades indicada, va presentar (registre d’entrades núm. E2022000267) el Pla d’etapes i 

l’Estudi geotècnic.  

 

XII. En data 27.1.2022 la Tècnica municipal ha informat favorablement l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització del PAU 1 Prat Roig (modificació 3) presentat en data 4.11.2021, si bé 

adverteix que pel que fa a les actuacions a realitzar fora de l’àmbit del polígon d’actuació, 

consistents en la connexió a la xarxa de baixa tensió, mitjançant el soterrament de línies 

segons es descriu a l’Annex presentat en data 16.11.2021, i en les obres corresponents a la 1ª 

fase de les actuacions hidràuliques previstes en el nou Estudi de drenatge de la zona de Prat 

Roig i Prat Dallas, incorporades íntegrament en el propi projecte, caldrà que, prèviament, siguin 

objecte del procediment específic que correspongui, per raó de trobar-se dins del sòl no 

urbanitzable.  

 

Fonaments de Dret 

 

Primer. Els articles 89.6. i 7. i 119.2. del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, regulen la tramitació administrativa dels projectes d’urbanització.  

 

Segon. Els articles 106.3. i 107.3. del citat Text refós de la Llei d’urbanisme estableixen que 

per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització d’iniciativa 

privada, és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la 

garantia corresponent, per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització, essent la 

constitució de dita garantia condició d’eficàcia de l’executivitat de dits projectes.  

 

Essent així, i tenint en compte que el valor de les obres projectades és de 281.497,63 euros, la 

garantia s’ha de fixar en 33.779,72 euros (281.497,63 x 12% = 33.779,72), i s’haurà de 

constituir en els termes establerts en el primer d’aquells articles, segons que s’indicarà a la part 

expositiva d’aquesta resolució.   

 

Tercer. L’aprovació dels projectes d’urbanització és una competència atribuïda a l’alcalde en 

virtut de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

 

Quart. L’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per a la realització d’activitats jurídico 

administratives de competència local, estableix que la taxa per la tramitació dels projectes 

d’urbanització complementària és de 500 euros.  
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Vist l’informe favorable del lletrat assessor de data 3.2.2021. 

 

RESOLC:  

 

PRIMER. Aprovar definitivament el “projecte d’urbanització del sector PAU1 Prat Roig, 

(Modificació 3), redactat pels arquitectes Emili Salavedra i Mònica Rovira i promogut per la 

Junta de Compensació del PAU1 Prat Roig, amb un pressupost de licitació de 281.497,63 

euros (21% d’ IVA inclòs), en el benentès que pel que fa a les actuacions a realitzar fora de 

l’àmbit del polígon d’actuació, consistents en la connexió a la xarxa de baixa tensió, mitjançant 

el soterrament de línies, i en les obres corresponents a la 1ª fase de les actuacions hidràuliques 

previstes en el nou Estudi de drenatge de la zona de Prat Roig i Prat Dallas, caldrà que, 

prèviament, siguin objecte del procediment específic que correspongui, per raó de trobar-se 

dins del sòl no urbanitzable, a quins efectes la promotora haurà de presentar la documentació 

que sigui necessària.  

 

SEGON. 1. Atorgar a la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig el termini d’un any a 

comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució per tal que constitueixi davant la 

tresoreria municipal una garantia per import de 33.779,72 euros. La constitució de dita garantia 

és condició d’eficàcia de l’executivitat del projecte d’urbanització aprovat.  

 

2. Advertir a la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig que si transcorre aquell termini 

sense que s’hagi constituït la garantia, l’Ajuntament la requerirà perquè compleixi la seva 

obligació i si no ho fa en el termini que se li concedeixi amb aquesta finalitat, la tramitació del 

projecte restarà sense cap efecte.   

 

TERCER. Publicar al BOPGi, al tauler d’edictes (e-tauler) de la corporació i al web de 

l’Ajuntament l’edicte relatiu a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, tan bon punt 

s’hagi constituït la garantia indicada a l’apartat anterior.  

 

QUART. Aprovar la liquidació de la Taxa per a la realització d’activitats juridico administratives 

de competència local, per import de 500 euros, que s’haurà de d’ingressar a la tresoreria 

municipal en la forma i termini que s’indicaran en la notificació d’aquesta resolució.  

 

CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Junta de Compensació del PAU1 Prat Roig, i donar-ne 

trasllat a la tresoreria-intervenció municipal.    

 

  

 

Així ho resolc i signo a Porqueres, a data de la signatura electrònica. 

 

L’Alcalde      La Secretària 
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