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referida ordenança municipal, no tenir el gos 
censat en el cens caní municipal. 
 
La qual cosa d’ordre de l’instructor us ho 
comunico pel vostre coneixement i efectes, 
posant-vos de manifest les actuacions i 
notificant-vos que d’acord amb el que preveu 
el Decret de la Presidència de la Generalitat 
278/93, de 9 de novembre de 1993, disposeu 
de deu dies (10), per proposar les proves i 
presentar les al·legacions que considereu 
convenients en defensa dels vostres drets o 
interessos. 
 
Tot el que es posa en coneixement del Sr. Luís 
lago Hermida amb domicili a la Plaça Tomas 
Baraut, núm. 2, 1r, 3a, d’aquesta ciutat, als 
efectes de notificació de l’anterior escrit, de 
conformitat i als efectes previstos en l’article 
59 apartats 3 i 4 de la Llei 4/1999, de 
modificació de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú i disposicions concordants i com-
plementàries. 
 
Girona, 7 de gener de 2009 
 
Anna Pagans i Guartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 728 

AJUNTAMENT DE 
 GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’un pla de 

millora urbana 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 13 de 
gener de 2009, va adoptar el següent acord:  
 
“Aprovar definitivament el Pla de Millora 
Urbana 10 Les Casernes, de conformitat amb 
el que disposa l’art. 79 del DL 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s‘aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme; i lliurar-ne una còpia com-
pleta de la documentació tècnica i adminis-
trativa a la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
als efectes previstos en l’art. 86 de l’esmentat  
DL 1/2005”. 
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa 
fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós-administratiu davant la Sala 
Contenciosa i Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos a comptar a partir del dia següent 
al de la publicació d’aquest edicte. Potes-
ativament es pot interposar prèviament un 
recurs de reposició davant del Ple de la 
Corporació en el termini d’un mes, a comptar a 
partir del dia següent al de la publicació 
d’aquest Edicte. Si transcorre el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la data 
d’interposició del recurs de reposició sense que 
hagi estat dictada i notificada cap resolució 
expressa, s’entendrà desestimat. En aquest cas, 
el recurs contenciós-administratiu podrà inter-
posar-se en el termini de sis mesos a comptar 

des del dia següent al de la data en que 
presumptament s’hagi desestimat el recurs de 
reposició.  
 
Normativa: 
 
Article 1. Naturalesa, objecte i àmbit. 
 
Aquest document té la consideració de Pla de 
Millora Urbana, del sector 10 les Casernes, per 
l’ordenació detallada de sòl destinat a equi-
paments públics comunitaris: la nova 
Biblioteca Pública de l’Estat a Girona i el nou 
Centre d’Art Contemporani. La localització 
d’aquests equipaments públics ha estat con-
sensuada amb les diferents administracions 
implicades.  
 
El seu objecte és, en sòl urbà no consolidat, és 
el d’acomplir l’operació de remodelació 
urbana del sector d’acord amb l’establert a 
l’article 68.1a del DL 1/2005 LUC, amb 
l’ordenació de l’edificació i els espais lliures 
dels equipaments destinats a la Biblioteca 
Central i al Centre d’Art Contemporani. Amb 
aquesta finalitat es concreta la seva regulació 
específica.  
 
Article 2. Obligatorietat i vigència. 
 
Tant l’administració com els particulars estan 
obligats a complir les determinacions i 
disposicions del PMU.  
 
La vigència d’aquest pla s’inicia el mateix dia 
de la seva publicació. La seva vigència és 
indefinida.  
 
Article 3. Determinacions 
 
Seran d’aplicació les consideracions esta-
blertes en els documents de memòria, nor-
mativa i plànols normatius (plànol 5 Proposta 
d’ordenació).  
 
Article 4. Execució del PMU.  
 
Per l’execució del sector caldrà redactar el 
corresponent projecte d’urbanització, que serà 
d’iniciativa pública.  
 
Article 5. Qualificació del sòl.  
 
El Pla de millora urbana Les Casernes 
qualifica la totalitat del sòl inclòs en el sector 
com a sistemes d’equipaments comunitaris 
d’ús cultural (Ec) i sistema de places, parcs i 
jardins urbans amb aprofitament del subsòl 
com a aparcament públic (clau C.1.a).  
 
Article 6. Sistema de places, parcs i jardins 
urbans. Clau C.1. 
 
Aquest sistema s’ordenarà segons les 
disposicions genèriques establertes als articles 
117 a 126 i específicament als articles 144 a 
149 de les normes urbanístiques del text refós 
del pla general d’ordenació urbana de Girona.  
 

Article 7. Sistema d’equipaments comunitaris. 
Clau Ec.  
 
El sistema d’equipaments comunitaris 
s’ordenarà segons les disposicions establertes 
als articles 117 a 126 i als articles 178 a 182 de 
les normes urbanístiques del text refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Girona.  
 
L’edificació s’ordenarà segons els paràmetres 
bàsics grafiats al plànol número 5 – Proposta 
d’ordenació d’aquest document i específica-
ment en les disposicions que es detallen a 
continuació:  
 
Condicions de l’edificació:  
 
Edificabilitat màxima: la que resulta d’aplicar 
els paràmetres grafiats en el pla d’ordenació.  
Posició de l’edificació: l’edifici es col·locarà 
segons l’ocupació predeterminada en el plànol 
d’ordenació del sòl urbà.  
Nombre de plantes: PB+2 
Alçada reguladora màxima: 13,50 
Ocupació del subsòl: 100% de la parcel·la 
Usos del subsòl: en el primer soterrani es 
podran admetre activitats que suposin la per-
manència de personal si les estances on s’ins-
tal·lin les activitats tenen ventilació directa, 
com a mínim, a un pati situat a cota igual o 
inferior al de l’estança i on s’hi pugui inscriure 
un radi mínim d’alçada igual a la de l’estança. 
Caldrà que s’hi adoptin les mesures de 
seguretat contra incendis adequades.  
Vols: S’admeten vols sobre el sistema C.1 
només si es justifica la seva necessitat per un 
millor servei a l’interès públic.  
 
Article 8. Normativa seguretat i incendis.  
 
L’ordenació final de les edificacions i espai 
públic ha de donar compliment a la secció SI 5 
del Document bàsic SI seguretat en cas 
d’incendi del Codi Tècnic d’Edificació.  
 
Disposició addicional. 
Per tot allò no regulat específicament en 
aquesta modificació puntual del Pla General 
serà d’aplicació la regulació establerta a les 
normes urbanístiques del text refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Girona.  
 
Girona, 14 de gener de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
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Núm. 439 
          AJUNTAMENT DE 
            LA JONQUERA 

 
Edicte de notificació de caducitat d’inscripcions padronals 
 

De conformitat amb l’establert per la Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de 
Cooperació Local, pel qual es regula el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense 
autorització de residència permanent, s’ha incoat d’ofici expedients per donar de baixa del padró municipal d’habitants a les persones relacionades a 
continuació: 
 
NOM COGNOM1 COGNOM2 NOM VIA NÚM. PL. PTA. X NIE LL. DOC. 
FADWA         BERDII           CHEKKAF       MAJOR  99 PBJ  X 8201535 B  
ROSEVELTON           CARVALHO           DE MENEZES                OLIVERA L'    1 A01 2    CT 280639 
NAIMA         SAIDI                   SANT MIQUEL  14 2 1 X 7527162 K  
 
Atès que no s’ha pogut practicar la notificació, ja que es desconeix el domicili actual dels interessats, s’efectua mitjançant anunci al tauler d’edictes 
de l’ajuntament de La Jonquera i al Butlletí Oficial de la Província, perquè dins el termini de 15 dies a comptar des de la data de publicació d’aquest 
anunci, pugui formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que cregui convenients. 
 
La Jonquera, 9 de gener de 2009 
 
Jordi Cabezas i Llobet 
Alcalde 
 
 
Núm. 440 
          AJUNTAMENT DE  
            LLORET DE MAR 

 
Edicte d’aprovació de la plantilla de personal per a 2009  
 

Aprovada per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2008, la Plantilla de Personal Funcionari i Personal 
Laboral de l’Ajuntament de Lloret de Mar, per a l’exercici 2009, es fa pública, en compliment del que disposen els arts. 283.4 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 28 del Reglament de Personal al Servei de 
les entitats locals, en la forma següent: 
 
G= Grup; P=Núm. places; V=Vacants; S=Situació 
 
FUNCIONARIS 
 
 G P V S 
Funcionaris d’habilitació estatal     
Secretari A1 1 0 1FC 
Interventor A1 1 0 1FC 
Tresorer A1 1 1 1V 
Escala d’administració general     
Subescala a) Tècnica     
Tècnic Administració A1 5 1 4FC+1V 
Subescala b) De gestió     
Tècnic Mitjans A2 1 0 1FC 
Subescala c) Administrativa      
Administratius C1 29 0 29FC 
Subescala d) Auxiliars     
Auxiliars C2 16 1 13FC 2FI 1V 
Subescala e) Subalterna     
Notificador AP 2 0 2FC 
Escala d’administració especial     
Subescala a) Tècnica     
Tècnic Superior A1 12 2 10FC+2V 
Cap Serveis Públics, Obres i Urbanisme-/ Enginyer Superior A1 1 0 1FC 
TAE Cap Secció-1 / Esports A1 1 0 1FC 
Cap Serveis Públics i mediambient/ Enginyer Superior A1 1 1 1 V 
Cap Servei Arquitectura-Arquitecte Superior A1 1 1 1 V 
TAE Cap Secció-1/ Arquitecte Sup A1 1 0 1FC 
TAE Cap Secció-1/Enginyer Superior  A1 1 0 1FC 
TAE Cap secció1 Territori / Tècnic Superior d’Informàtica A1 1 0 1FC 
TAE / Cap Informàtica / Tècnic Superior d’Informàtica A1 1 0 1FC 
TAE Cap Secció 1 / Directora Biblioteca Municipal A1 1 0 1FC 
TAE CapSecció-1 /  Cap d’Organització i Recursos Humans A1 1 0 1FC 


