
               
          AJUNTAMENT DE 
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NOTA INFORMATIVA  
 

Atès que en els últims dies s’han donat informacions, referent al POUM sigui a través d’una  roda de 

premsa o de fulletons per part dels Grups de CiU i PSC, aquest equip de Govern considera que té 

l’obligació de respondre, donada la responsabilitat que tenim per tant, manifestem el següent: 

 NO ÉS VERITAT QUE LA MODIFICACIÓ DEL POUM HAGI TINGUT UN COST DE 50.000 €. 

Segons consta a l’informe fet per la interventora municipal la quantitat és de 31.487€ per aquesta 

modificació. 

 NO ÉS VERITAT QUE LA FAMÍLIA DE LA REGIDORA HAGI REBUT CAP TRACTE DE FAVOR. 

Pel que es diu del PAU 3, (Verge de Montserrat) CiU  en la seva aprovació inicial tenien previst fer 48 

habitatges dels quals 15 eren de protecció oficial. 

En l’aprovació que ara es fa, el resultat és de només 15 habitatges i tots de protecció oficial, per tant 

ha baixat en 33 els habitatges, com es pot comprovar tot el contrari del que es diu. 

 NO ÉS VERITAT QUE S’HAGI FET CAP TRACTE DE FAVOR A L’ANTIC PAU F. 

Pel que fa a aquesta zona, adjuntem l’informe dels tècnics redactors del POUM que diuen: 

S’ha deixat com a sòl urbà consolidat el solar del Carrer Doctor Cuscó, degut a que l’antic PAU F 

estava vinculat a l’obtenció del solar al costat de l’ajuntament que ja es va obtenir. Per tant, no tenia 

cap sentit mantenir l’antic PAU F, tota vegada que la urbanització de les voreres s’imposarà a l’hora 

d’obtenir la corresponent llicencia d’edificació. Cal dir que aquest sector no estava previst sotmès al 

10 % d’aprofitament mig. 

 NO ÉS VERITAT QUE EL REGIDOR D’HISENDA TINGUI CAP TRACTE DE FAVOR. 

Aquí també posem l’informe dels tècnics redactors del POUM pel que respecte aquest sector. 

Sobre el PPD-1 Castell i el PPD-2 Garxol. A nivell de l’equip redactor, s’ha cregut oportú donar més 

intensitat al Castell, ja que és un sector més petit i que està més al costat del casc antic, donant en un 

futur una continuïtat més densa d’edificació. En canvi el Garxol a l’altre costat de la carretera de 

Santa Fe ja és més llunyà del casc antic, i és lògic que hi hagi una densitat més baixa d’edificació. 

D’aquesta manera es creu millor, ja que hi haurà mes diversitat de tipologies edificatòries. 

Cal dir que aquests tècnics són el mateixos que sempre han treballat amb el POUM, aquest equip 

de govern no els ha canviat, responent a criteris tècnics.        

Aquest equip de govern, s’ha vist obligat a fer aquest escrit, donada la voluntat d’alguns de 

contaminar la setmana de la consulta popular. 

L’Alcalde   


