
 

 

 

RAMON NOCHE ARNAU, SECRETARI ACTAL. DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’AMPOSTA (MONTSIÀ). 
 
CERTIFICO. La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament d’Amposta, en sessió del dia 3 de 
maig de 2021, va adoptar el següent acord: 
 
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL “AMPLIACIÓ D’ESCORXADOR EXISTENT D’AVIRAM I SALA 
D’ESPEÇAMENT ANNEXA AL TM D’AMPOSTA” 
Vist el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per l’ampliació d’escorxador existent d’aviram 
i sala d’especejament annexa al terme municipal d’Amposta, redactat per l’enginyeria Satius, a 
instància de la societat Pavo i derivados, SA., titular de l’escorxador que ha de ser objecte 
d’ampliació i propietària dels terrenys inclosos en l'àmbit del Pla esmentat.  
Vist el favorable informe emès al respecte per l'Arquitecta adscrita als serveis tècnics municipals,  
Vist el favorable informe emès per la Secretaria de la Corporació. 
Atenent el que disposen els article 85 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, respecte la tramitació per l’aprovació del Pla 
esmentat. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per l’ampliació 
d’escorxador existent d’aviram i sala d’especejament annexa al terme municipal d’Amposta. 
SEGON. Sotmetre a informació pública el Pla especial, 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. 
TERCER. Sol·licitar informe sobre el Pla inicialment aprovat a: 

• Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
• Agència Catalana de l’Aigua. 
• Departament de Cultura. 
• Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya. 
• Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
• Servei del litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
• Òrgan ambiental, Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre. 
• Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic – Servei provincial de costes a 

Tarragona. 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President per tal de dictar les disposicions necessàries en ordre a 
l’execució dels presents acords. 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord als serveis tècnics municipals. 
 
I per a que així consti i tingui els seus efectes, lliuro la present certificació d’ordre i amb el vist-
i-plau del Sr. Alcalde-President. 

Amposta, 2 de juliol de 2021. 
 Vist i plau, 
 L’ALCALDE, 
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