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EDICTE
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC CAMPING EL GARROFER
(2) (2266-000004-003151/2019).
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 6 d’abril de 2021, va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial Urbanístic del Càmping El
Garrofer.
SEGON.- SUSPENDRE durant el termini d’un any, des la publicació de l’acord,
l’atorgament de llicències d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes en la legislació sectorial a tot l’àmbit del PLA
ESPECIAL. S’adjunta com a ANNEX NUMERO 1 el plànol de delimitació de l’àmbit
afectat per aquesta suspensió de llicències als efectes previstos als articles 73.2 i 73.3
del DL 1/2010.
TERCER.- DISPOSAR que, de conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006,
mentre estigui en tramitació el PLA ESPECIAL es poden tramitar llicències
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del
nou planejament inicialment aprovat, en el cas que la naturalesa dels canvis proposat,
no posi en risc l’aplicació del nou planejament una vegada definitivament aprovat.
QUART.- SOTMETRE a informació pública el PLA ESPECIAL, durant el període de
QUARANTA-CINC DIES, segons l’article 86bis 1.c) del DL 1/2010.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de l’àmbit
municipal o supramunicipal, i donar a conèixer la referida aprovació per mitjans
telemàtics de conformitat amb el que disposa l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol.
SISÈ.- SOL·LICITAR informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, en
compliment de l’article 87 del DL1/2010.
SETÈ.- SOL·LICITAR informe a la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona en compliment de l’article 19 de la Llei 21/2013 i l’article 116 del Decret
305/2006.
VUITÈ.- SOL·LICITAR informe a les administracions públiques afectades i a les
persones interessades segons l’article 85.5 del Decret 1/2010 i 86 bis 1.c).
Agència Catalana de l’Aigua
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Agència de Residus de Catalunya
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació
Atmosfèrica
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Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Servei de Planificació de l’Entorn Natural
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Garraf
DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf
NOVÈ.- REQUERIR al CAMPING GARROFER, que es doni resposta al requeriment
emès en data 28 d’octubre de 2019 amb registre de sortida S/012523-2019 que es
presentin l’aportació de les Certificacions Descriptives Registrals que consten al
Registre de la Propietat de les 12 finques relacionades en aquest Pla Especial o les
seves escriptures.
DESÈ.- NOTIFICAR l’acord als interessats.
Annex 1: Delimitació d’àmbit de suspensió de llicències
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El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
RECURSOS
Us informo que aquest és un acte de tràmit, no definitiu i, per tant, no admet recurs en
via administrativa, sens perjudici que puguin presentar-se les al·legacions que estimeu
oportunes per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment.
Tanmateix, podeu interposar els recursos que considereu procedents de conformitat
amb el que disposen els articles 40.2 i 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
La qual cosa us trasllado pel vostre coneixement i efectes.

L’ALCALDESSA

AURORA CARBONELLA I ABELLA
Sitges, a data de la signatura electrònica.
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