Tenint en compte que la modificació dels límits del Sistema d’Equipaments Esportius de les
Piscines Municipals és només geomètrica i no es varia la superfície destinada a
equipaments esportius , i que tots els terrenys afectats són de titularitat municipal i disposen
de tots els serveis tècnics necessaris, queda justificada aquesta Modificació Puntual.

4.580 m²
2.409 m²

Àmbit UA3 segons NN.SS
Ajust Àmbit UA3 segons modificació Puntual

19.085 m²
15.821 m²

Segon.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació de normes subsidiàries de planejament
a exposició pública per termini d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, a un dels diaris de major divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui
examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
Tercer.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als
efectes procedents.
L'expedient de referència se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar
des de la data en què es verifiqui la darrera publicació d'aquest anunci de les previstes, perquè
es puguin formular reclamacions i al·legacions. L’esmentat expedient es podrà consultar al
departament d’urbanisme d’aquest Ajuntament, Plaça Municipal, 3, de dilluns a divendres no
festius de 9,00 a 14 hores.

https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Clau 3.1 – EQUIPAMENT ESPORTIU
Vial (V)

Data 3-10-2018

Tenint en compte que aquest sistema d’equipaments ja està consolidat des de l’any 1961,
aquesta àrea i la zona de la plaça i el carrer d’accés passarà a ser considerada Sòl Urbà
Consolidat i,per tant, deixarà de formar part de la Unitat d’Actuació 3, a la qual pertanyia fins
ara.

Pàg. 1-1

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual de les normes
subsidiàries de planejament del municipi de Guardiola de Berguedà relativa a ajustar els límits
actuals que ocupen els equipaments esportius de la zona de les piscines (clau 3.1 ) a la
realitat actual, sense variar la superfície prevista en el planejament vigent de 4.580 m².

CVE 2018035635

El Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en sessió ordinària celebrada el dia 25 de
setembre de 2018 va adoptar, per unanimitat dels seus membres, entre d’altres, els següents
acords, quina part necessària es transcriu literalment a continuació:
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