
 

 

 

 
MARIA CINTA VIDAL BAYARRI, SECRETÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'AMPOSTA (MONTSIÀ). 
 
CERTIFICO, que el Ple de l'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat, en sessió del dia 29 d’abril de 
2019, va adoptar l’acord següent: 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 53 DEL POUM: “CANVI DE 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE L’ANTIC EDIFICI SOCIAL DEL POBLE NOU DEL DELTA”. 
Vista la proposta de modificació puntual número 53 del POUM: “Canvi de qualificació 
urbanística de l’antic edifici social del poble Nou del Delta”, redactada per l’arquitecta dels 
serveis tècnics municipals, Mercè Lavega Benet. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, i 
per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 53 del POUM: “Canvi de 
qualificació urbanística de l’antic edifici social del poble Nou del Delta”, redactada per 
l’arquitecta dels serveis tècnics municipals, Mercè Lavega Benet. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de medi ambient de les 
Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que determina l’article 7.2 de la Llei 
6/2009,  procedeixi a la declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació 
ambiental, per quant resta exclosa dels supòsits de subjecció a dita avaluació previstos a 
l’apartat 1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, mitjançant la 
publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels diaris de 
major circulació de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions o reclamacions. 
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el del 
municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la Comunitat de regants de Poble Nou del Delta, 
única propietària dels terrenys inclosos en l’àmbit de la modificació puntual inicialment 
aprovada. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de dictar les disposicions 
necessàries en ordre a l’execució dels presents acords. 
 
I per a que així consti i tingui els seus efectes lliuro la present certificació d'ordre i amb el 
vistiplau del Sr. Alcalde. 

 
Amposta, 2 de maig de 2019. 

 Vist-i-plau 
 L'ALCALDE, 
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