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Eva Roig Botey, Secretària acctal., de l’Ajuntament de Premià de Dalt,

C E R T I F I C O :

Que el Ple de l’Ajuntament en la sessió  celebrada el dia 19 de juny de 2017,  va 
adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

“7.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA ESPECIAL PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN 
EQUIPAMENT DESTINAT A ESPAI POLIVALENT I ESPORTIU DE PREMIÀ DE DALT

1.- L’octubre de 2015, els serveis tècnics municipals van redactar la proposta de Pla 
especial per al desenvolupament d’un equipament destinat a espai polivalent i 
esportiu a Premià de Dalt, sobre un terreny qualificat pel POUM, com a sistema 
general d’equipament comunitari.

2.- En sessió de 16 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local, l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, va acordar aprovar inicialment el Pla especial per al desenvolupament 
d’un equipament destinat a espai polivalent i esportiu. Així mateix, també es va 
acordar sotmetre el document aprovat inicial a exposició pública pel termini d’un mes, 
a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt Avui i a la web municipal, als 
efectes de formular, en el seu cas, les al·legacions que s’estimessin oportunes. 
Igualment, es va acordar sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, així com sol·licitar informe a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes del previst a l’article 87 del TRLU. 

3.- En el tràmit d’informació pública, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. 
Tampoc no s’ha emès, per part dels organismes sectorials, els informes sol·licitats en el 
tràmit d’aprovació inicial del Pla especial.

4.- Per la seva part i fruit de l’anterior, en data 14 de febrer de 2017, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, va emetre el seu informe, amb el contingut que 
consta en el mateix.

5.- En data 19 de d’abril de 2017, l’Arquitecte Municipal va emetre informe favorable a 
l’aprovació definitiva del Pla especial per al desenvolupament d’un equipament 
destinat a espai polivalent i esportiu, de Premià de Dalt en els termes que consten al 
dit informe,  que es dóna reproduït, en virtut del qual conclou:
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“Ateses les explicacions expressades anteriorment el tècnic sotasignat proposa que 
s’aprovi definitivament el PLA ESPECIAL PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN 
EQUIPAMENT DESTINAT A ESPAI POLIVALENT I ESPORTIU DE PREMIÀ DE DALT 
dintre de la parcel·la d’equipament de l’escola Santa Anna.”

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal en data 19 d’abril de 2017 i 
l’informe jurídic emès en data 31 de maig de 2017.

Vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada 
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23 de juny de 2015, 
PROPOSO al PLE l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR definitivament Pla especial per al desenvolupament d’un 
equipament destinat a espai polivalent i esportiu, de Premià de Dalt, promogut per 
l’Ajuntament. 

SEGON.- REMETRE i LLIURAR, en el termini d’un mes a partir de l’acord d’aprovació 
definitiva, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, la documentació tècnica i 
administrativa completa del present expedient, degudament diligenciada, als efectes 
previstos a l'article 88 del TRLU.

TERCER.-  PUBLICAR aquest acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels 
diaris de més divulgació i a la web municipal, indicant que aquesta resolució es refereix 
a una disposició de caràcter general, és definitiva en via administrativa i contra ella es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la 
seva publicació, de conformitat amb el que disposen l’article 112 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
els articles 8, 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Tot això, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol 
altre recurs que considerin procedent i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i 
altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l’article 
44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.”

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación a576b39ce7a54f8d9439b7ce7a6a25fb001
Url de validación https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Firm
a 1 de 2

R
oig B

otey, Eva
05/07/2017

Secretària accidental
Firm

a 2 de 2
Triadó B

ergés, Josep
06/07/2017

A
lcalde



Exp. ABSIS: 2017/682   

L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment 
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals.

I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

Vist i Plau

L’Alcalde La Secretària acctal., 
Josep Triadó i Bergés
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