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recurs de reposició davant del Ple de la 
Corporació en el termini d’un mes, a comptar a 
partir del dia següent 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 
interposar-se en el termini de sis mesos a 
comptar des del dia següent al de la data en 
què presumptament s’hagi desestimat el recurs 
de reposició.  
 
Girona, 10 de gener de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 523 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva del PMU 

d'ordenació de volums de l'Avinguda Josep 
Tarradellas - Pont Major 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 9 de gener de 2007, va adoptar el següent 
acord:  
 
Aprovar definitivament el PMU d'ordenació de 
volums de l'Avinguda Josep Tarradellas - Pont 
Major, 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 
donar-ne trasllat a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona. 
 
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 Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de 
dos mesos comptats a partir del dia següent de 
la publicació d’aquest edicte. Potestativament 
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 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 interposar-se en el termini 
de sis mesos a comptar des del dia següent al 
de la data en què presumptament s’hagi 
desestimat el recurs de reposició.  
 
Annex normatiu 
 
1. Les condicions d’ordenació de l’edificació 
es regiran pel definit específicament en aquest 
document, així com per l’article 216 de les 
Normes Urbanístiques - corresponent a la qua-
lificació determinada (4.2)-; la resta de parà-
metres no definits s’ajustarà als paràmetres 

definits en les normes urbanísti-ques i 
ordenances d’edificació vigents.  
 
2. La delimitació de l’àmbit correspon al 
definit en el plànol 04 de planejament pro-
posat, amb una superfície total de 10.427,61 
m2. 
 
3. La regulació específica dels paràmetres 
urbanístics correspondrà als següents: 
L’edificabilitat serà l’aplicació del coeficient 
net d’edificabilitat 1,00 m2 sostre/m2 sol, 
essent com a màxim de 10.427,61 m2, 
corresponent al total de les edificacions. 
La posició relativa de l’edificació serà la 
grafiada en el plànol normatiu d’ordenació 04, 
amb una distància mínima de 5.00 m de 
l’edificació al carrer. La superfície màxima 
d’ocupació de l’edificació principal serà de 
4.660,52 m2, corresponent a la superfície 
grafiada. 
El nombre màxim de plantes correspon a 
PB+2PP; i l’alçada reguladora de 9.50 m, pel 
que correspon a l’edificació principal. 
El pati d’illa resultant serà ocupable par-
cialment (02b) per edificacions auxiliars; 
l’ocupació màxima serà el 45% del total de la 
superfície del pati d’illa, l’alçada màxima de 
l‘edificació serà de 3.00 m i la distància 
mínima de l’edificació secundària al carrer 
serà també de 5.00 m com a mínim. 
 
Girona, 10 de gener de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 524 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva de la minuta 

de reparcel·lació voluntària de la UA 73 La 
Creueta 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 9 de gener de 2007, va adoptar el següent 
acord:  
 
Aprovar definitivament la minuta de 
reparcel·lació voluntària de la UA 73 La 
Creueta, de conformitat amb el que disposa 
l'art. 113 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s'aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, i l'article 164 del Decret 
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la llei d’urbanisme. 
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 Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos comptats a partir del dia següent 
de la publicació d’aquest Edicte. Potesta-
tivament 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 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 
interposar-se en el termini de sis mesos a 
comptar des del dia següent al de la data en 
què presumptament s’hagi desestimat el recurs 
de reposició.  
 
Girona, 10 de gener de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 343 

AJUNTAMENT DE  
LLANÇÀ 

 
Anunci d’adjudicació de contracte d’obres 
 

1. Entitat adjudicadora. 
a) Organisme: Ajuntament de Llançà 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secre-
taria 
c) Número d’expedient: SG-76/06 
2. Objecte del contracte. Obres d’urbanització 
del carrer Major. 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudica-
ció. 
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Forma: Concurs 
4. Pressupost base de licitació. Import total: 
137.942,41 euros. 
5. Adjudicació. 
a) Data: 22 de novembre de 2006 
b) Contractista: Xavier Alsina, SA 
c) Nacionalitat: Espanyola 
d) Import d’adjudicació: 133.804 IVA Inclòs. 
 
Llançà, 3 de gener de 2007 
 
Pere Vila i Fulcarà 
Alcalde 
 
 
Núm. 344 

AJUNTAMENT DE  
LLORET DE MAR 

 
Edicte sobre aprovació definitiva de 

l’expedient 3/2006 de modificació de crèdit 
 

En Xavier Crespo i Llobet Alcalde – President 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar (la Selva) fa 
públic pel general coneixement que contra l’ 
acord adoptat pel Ple de la Corporació de data 
5 de desembre de 2006, relatiu a l’aprovació 
inicial de l’expedient 3/06 de modificació de 
crèdit del pressupost de la Corporació, no 
s’han presentat reclamacions en el termini 
d’informació pública, raó pel qual queda elevat 
a definitiu. El resum a nivell de capítols 
afectats per l’expedient de referència, són els 
que a continuació es detallen: 
 
EXPEDIENT NÚM. 3/06 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ 


