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Anunci d¶DSURYDFLy inicial de la UHYLVLy del Pla d¶RUGHQDFLy XUEDQtVWLFD municipal
(POUM) de Santa Cristina d¶Aro.

Maria Lourdes Fuentes Faig
L’alcaldessa - 25/02/2021

El Ple de l¶Ajuntament, a la VHVVLy H[WUDRUGLQjULD que va tenir lloc el dia 19 de febrer de
2021, va aprovar inicialment la UHYLVLy del Pla d¶RUGHQDFLy XUEDQtVWLFD municipal de Santa
Cristina d'Aro, formulada per l¶Ajuntament i redactada per Projectes Arquitectura i
8UEDQLVPH&DQRVD'tH]6/3
En el mateixa acte, va aprovar inicialment els convenis XUEDQtVWLFV que formen part
LQWHJUDQWGHO3280(OVVHJHQWV
a) Conveni XUEDQtVWLF entre l¶Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i els germans Rosa Maria i
-RVp0DULDCosp&DQWy 3$8±&DQ&DVWHOOy 
b) Conveni XUEDQtVWLF entre l¶Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i la societat Sport Club
Santa Cristina, SL (PAU 10 - Dotacions -golf).
c) Conveni XUEDQtVWLF entre l¶Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i la societat Bika
Properties, SL (PAU 14 ± Roca de Malvet).
d) Conveni XUEDQtVWLF entre l¶Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i el senyor Joaquim Esteve
Formatger i la senyora Margarita Cots Rovira (PAU 16± Avinguda Costa Brava).
e) Conveni XUEDQtVWLF entre l¶Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i la societat Gesdip, SA
(PAU 17 ± Jacint Verdaguer).
En el propi acord es va disposar sotmetre a LQIRUPDFLy S~EOLFD la GRFXPHQWDFLy del POUM
aprovada inicialment, que incorpora, entre d¶altres, els convenis XUEDQtVWLFV esmentats i
l¶Estudi ambiental HVWUDWqJLF a efectes de que hom pugui examinar-lo i formular els
suggeriments i/o les alͼlegacions que es considerin pertinents.
El termini G H[SRVLFLy S~EOLFD VHUj de 45 dies KjELOV comptats a partir de l¶HQGHPj de la
darrera de les publicacions d¶aquest edicte, que tindran lloc al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, al %XWOOHWt Oficial de la 3URYtQFLD de Girona, al tauler d¶anuncis i a l¶e-Tauler
municipals, DL[t com a dos diaris de gran GLIXVLy en la SURYtQFLD diari El Punt i Diari de
Girona.
Igualment es GRQDUj publicitat per mitjans WHOHPjWLFV de la FRQYRFDWzULD d¶LQIRUPDFLy
S~EOLFD i dels acords d¶DSURYDFLy que s¶adoptin en llur WUDPLWDFLy els quals podran
consultar-se a la web oficial de l¶Ajuntament (www.santacristina.cat).
D¶altra banda i VLPXOWjQLDPHQW al WUjPLW d¶LQIRUPDFLy S~EOLFD es va acordar solͼlicitar
informe als organismes afectats per ray de llurs competqncies sectorials, que haurj de ser
emqs en el termini d¶un mes llevat que una disposiciy n¶autoritzi un de mps llarg.
A PpV es FRQFHGLUj DXGLqQFLD als ajuntaments l¶jPELW territorial dels quals limita amb el
terme del municipi de Santa Cristina d¶Aro, per tal que puguin examinar l¶expedient i puguin
presentar, si s¶escau, les alͼlegacions que considerin convenients.
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$L[t mateix s¶ha disposat la VXVSHQVLy preceptiva de tramitacions i de OOLFqQFLHV amb l¶abast
previst en l¶article 73.2 del TRLUC, en els termes que es determinen en l¶acord d¶DSURYDFLy
inicial i que queden reflectits en els SOjQROV de VXVSHQVLy HVSHFtILFV que integren el
GRFXPHQWDSURYDWLQLFLDOPHQWWDPEpREMHFWHGHSXEOLFDFLy
Els efectes de la VXVSHQVLy de tramitacions i OOLFqQFLHV amb motiu de l¶DSURYDFLy inicial del
POUM de Santa Cristina d¶Aro, no pot durar PpV d¶un any en tant que es ja es va realitzar
la VXVSHQVLy per un any en el WUjPLW d¶DSURYDFLy de l¶$YDQo de Pla previ a la UHGDFFLy del
POUM (art. 74 TRLU).
D¶acord amb el que disposa l¶article 101 RLU, els efectes de la VXVSHQVLy de tramitacions i
OOLFqQFLHVGHO¶DSURYDFLyLQLFLDOGHO3280GH6DQWD&ULVWLQDG¶Aro s¶extingeix:
D$XWRPjWLFDPHQWSHOWUDQVFXUVGHOVWHUPLQLPj[LPG¶un any.
b. En qualsevol cas, amb l¶entrada en vigor del POUM o, en el seu cas, amb la GHQHJDFLy
de l¶DSURYDFLy
Contra els acords de VXVSHQVLy de OOLFqQFLHV i tramitacions, que posa fi a la via
administrativa i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu FRP~ de les administracions
S~EOLTXHV i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
MXULVGLFFLyFRQWHQFLRVDDGPLQLVWUDWLYDHVSRGUDQLQWHUSRVDUHOVVHJHQWVUHFXUVRV
a) Amb FDUjFWHU potestatiu, recurs de UHSRVLFLy davant el mateix zUJDQ que ha dictat l'acte
contra el qual es recorre en el termini d'un mes a comptar des de O HQGHPj al de la
SXEOLFDFLyGHOSUHVHQWHGLFWHDO%23GH*LURQD
La LQWHUSRVLFLy del recurs, excepte en els casos en TXq una GLVSRVLFLy estableixi el contrari,
no VXVSqQ O H[HFXFLy de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article
117 de la Llei 39/2015. Si transcorre un mes de de l¶HQGHPj de la LQWHUSRVLFLy del recurs
de UHSRVLFLy sense que aquest hagi sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha estat
desestimat i es pot interposar recurs FRQWHQFLyV administratiu davant del Tribunal Superior
de -XVWtFLD de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar des de O HQGHPj al de la
GHVHVWLPDFLySUHVXPSWD
b) Recurs FRQWHQFLyV administratiu davant del Tribunal Superior de -XVWtFLD de Catalunya,
dins del termini de dos mesos a comptar des de O HQGHPj al de la SXEOLFDFLy del present
edicte al BOP de Girona. En cas d'optar pel recurs potestatiu de UHSRVLFLy no es pot
interposar el recurs FRQWHQFLyV administratiu fins que sigui resolt expressament o se n'hagi
SURGXwWODGHVHVWLPDFLySHUVLOHQFLDGPLQLVWUDWLX
7RWDL[zVHQVHSHUMXGLFLGHTXDOVHYRODOWUHUHFXUVRDFFLyTXHHVFRQVLGHULSURFHGHQW
Santa Cristina d'Aro, data de la firma digital
L͛alcaldessa
Maria Lourdes Fuentes Faig
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