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nació urbanística municipal, al terme municipal
de Salou

Vista la proposta de la Direcció General
d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments que
s’hi exposen, he resolt estimar el recurs d’alçada
interposat pel senyor Josep Farré Lerín, pro-
curador dels Tribunals i de la Comunitat de
Propietaris de l’avinguda Carles Buigas, núm.
43, de Salou (Edifici Buigas Luz), contra l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona d’1 d’octubre de 2003, pel qual s’apro-
và definitivament el Pla d’ordenació urbanística
municipal, al terme municipal de Salou, amb la
incorporació d’ofici d’una sèrie de prescripcions
i, en conseqüència:

—1 Deixar sense efecte a l’àmbit del carrer
Murillo de Salou, en el tram comprès entre els
carrers Serafí Pitarra i l’avinguda Carles Buigas,
l’admissió de l’ús complementari d’activitats
musicals.

—2 Modificar l’article 179.16 de la normati-
va, d’acord amb la determinació anterior.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar des de l’endemà de rebre la no-
tificació, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri proce-
dent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 28 de setembre de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.271.039)

EDICTE
de 28 de setembre de 2004, sobre una resolució
adoptada pel conseller de Política Territorial i
Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent
al municipi de Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2001/001092/G/00007
Revisió del Pla general d’ordenació urbana al
terme municipal de Girona

Recurs potestatiu de reposició interposat per
Francesc Xavier Giménez Pascual, en repre-
sentació de Simon, SA i EDIFA, SA; Joan
Andreu Masramon, en representació de Garat-
ge Andreu, SA; Comexi, SA; Foneria Girona,
SL, representades per Narcís Xifrà Pagès; Anna
Molar Vila; Martí Molar Llobet i Josep Fortia
Pagés; en representació de Rectificadora Mo-
lar-Salleras, SL; Lluís Miró Barceló, en nom
propi i en representació de la societat Comiro,
SL; Ramón Nono Ferrer en representació de
Comercial Nono, SA; Francesc Ginés Gibert en
representació de Naus Girona, SA, i d’Industrial
Ginés, SA; Joaquím Masramón Ordis en re-
presentació de Puig Infante, SL, i Ferreteria
Puig, SA; Emili Arespa Ruiz, en representació
d’Arespa-Motors Girona, SA; Ramón Vilaró
Massaguer, en representació de Codere Girona,
SA; relatiu a l’aprovació definitiva de la revisió
del Pla general d’ordenació urbana, al terme
municipal de Girona.

Vista la proposta de la Direcció General
d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments que
s’hi exposen, he resolt estimar en part el recurs
potestatiu de reposició interposat per Francesc
Xavier Giménez Pascual, en representació de
Simon, SA, i EDIFA, SA; Joan Andreu Mas-
ramon, en representació de Garatge Andreu,
SA; Comexi, SA; Foneria Girona, SL, repre-
sentades per Narcís Xifrà Pagès; Anna Molar
Vila; Martí Molar Llobet i Josep Fortia Pagés;
en representació de Rectificadora Molar-Sa-
lleras, SL; Lluís Miró Barceló, en nom propi i
en representació de la societat Comiro, SL;
Ramón Nono Ferrer en representació de Co-
mercial Nono, SA; Francesc Ginés Gibert en
representació de Naus Girona, SA, i d’Indus-
trial Ginés, SA; Joaquím Masramón Ordis en
representació de Puig Infante SL i Ferreteria
Puig, SA; Emili Arespa Ruiz, en representació
d’Arespa-Motors Girona, SA; Ramón Vilaró
Massaguer, en representació de Codere Gi-
rona, SA; contra les resolucions del conseller
de Política Territorial i Obres Públiques de 28
de febrer i 31 de maig de 2002, d’aprovació de-
finitiva i conformitat amb el text refós de la
revisió del Pla general d’ordenació urbana de
Girona i, en conseqüència:

—1 Determinar que l’àmbit del PMU-13 “Car-
rer Barcelona”, s’haurà d’ajustar al sector de-
limitat en el plànol annex a la resolució, i s’haurà
de subjectar al següent quadre de característi-
ques:

1. Superfície total del sector: 55.506 m2.
2. Edificabilitat màxima bruta: 1,89 m2st/m2s.
3. Ús global: residencial i terciari.
4. Reserves mínimes de sòl públic: 40%.
5. Sòl màxim d’aprofitament privat: 60%.
6. Condicions de gestió i execució:
El sistema d’actuació serà el de compensació.
Es desenvoluparà mitjançant un pla de millo-

ra urbana.
S’haurà de costejar l’obra urbanitzadora dels

terrenys externs al sector que s’identifiquen en
el plànol annex a la present proposta de reso-
lució. Dita obra consistirà en atorgar un tracta-
ment d’espai lliure sobre la plataforma que re-
sulti de cobrir les vies fèrries.

—2 Modificar l’àmbit i l’ordenació de la unitat
d’actuació-53 “Santa Coloma-Fecsa”, tal com es

delimita en el mateix plànol annex i d’acord amb
el següent quadre de característiques:

1. Superfície total del sector: 6.723 m2.
2. Ús global: residencial.
3. Reserves mínimes de sòl públic: 4.772 m2.
Viari: 2.446 m2.
Espais lliures: 2.326 m2.
4. Sòl màxim d’aprofitament privat: 1.951 m2.
5. Altres determinacions:
El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons

les disposicions de la zona 1.2.
Les condicions d’ordenació estan reflectides

en el plànol annex a la present proposta de re-
solució.

6. Condicions de gestió i execució:
La unitat d’actuació s’executarà pel sistema

de compensació.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar des de l’endemà de rebre la no-
tificació, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri proce-
dent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 28 de setembre de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.271.052)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Edicte de 6 d’agost de 2004, sobre acords de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tar-
ragona referents a diversos municipis (DOGC
núm. 4201, pàg. 15757, de 20.8.2004).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentat Edicte, tramès al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i publicat al núm. 4201,
pàg. 15757, de 20.8.2004, se’n detalla l’oportu-
na correcció:

A la pàg. 15757, on diu:
“Construcció d’una subestació transformado-

ra de 400 kW a la partida les Comes, al terme
municipal de l’Espluga de Francolí...”,
ha de dir:

“Construcció d’una subestació transformado-
ra de 400 kV a la partida les Comes, al terme mu-
nicipal de l’Espluga de Francolí...”.
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ
EDC/2627/2004, de 20 de setembre, per la qual
s’autoritza l’obertura del centre d’educació pre-
escolar Drac Màgic, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als
corresponents serveis territorials del Departa-
ment d’Educació pel promotor del centre d’edu-
cació preescolar Drac Màgic, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmen-
tat el compliment dels requisits exigits per la nor-
mativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’edu-
cació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5 de
desembre, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenya-
ments escolars de règim general; el Reial decret
828/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen
els aspectes educatius bàsics de l’educació pre-
escolar, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats,

RESOLC:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Drac Màgic, de Barcelona, en els
termes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei,
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 20 de setembre de 2004

P. D. (Resolució de 26.5.2004, DOGC d’1.6.2004)

MARIA SERRAHIMA I SUGRAÑES

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona
I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.

Localitat: Barcelona.
Codi: 08062328.
Denominació: Drac Màgic.
Adreça: c. Consell de Cent, 435, baixos 1.
Titular: Associació Educativa “El Taulell”.
NIF: G63025670.

S’autoritza l’obertura del centre d’educació
preescolar Drac Màgic, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2004-2005.

Fins al moment de la implantació generalit-
zada de l’etapa de l’educació preescolar el centre
impartirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb capacitat
per a 41 llocs escolars.

(04.264.006)

*

Tarragona, 3 de setembre de 2004

M. TERESA MANTÉ I PRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(04.247.063)

*


