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 0: Lliure privat 
 OP: Lliure, edificable en planta soterrani 
 
4. Gestió. Cessió de zones verdes 
Les parcel·les inicialment edificables (Pa 
Parcial) núm. 132-133-134-135, amb una 
superfície total de 826,73 m², que en la revisió 
del PGOU s’afecten coma zona verda, es 
cediran gratuïtament a l’Ajuntament, amb 
l’aprovació definitiva del PMU. 
 
Girona, 12 de setembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 11372 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial reparcel·lació 

voluntària UA 73  
 
Aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 
celebrada el dia 12 de setembre de 2006, el 
conveni urbanístic per facilitar l’execució de la 
Unitat d’Actuació 73 i la minuta d’escriptura 
de reparcel·lació voluntària de l’esmentada 
unitat d’actuació, es sotmet a informació 
pública pel termini d’un mes, de conformitat 
amb el que disposa l’art. 164.2 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme; practicant-
se, alhora, notificació individuals als afectats 
per aquesta actuació urbanística. 
 
Girona, 13 de setembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 11373 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial PE masia de Ca 

l’Onofre 
 
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, 
en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 
2006, el Pla Especial de reconstrucció de la 
masia de Ca l’Onofre, de conformitat amb el 
que disposa l'art. 67.1 a) en relació a l’article 
50 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
s’exposa l’expedient i tot l’actuant a l’Oficina 
d’Informació Ciutadana i a l’Àrea 
d’Urbanisme, perquè puguin ésser examinats i 
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions 
al Registre General, pel termini d’un mes, a 
comptar des de la última publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
premsa local. 
 
Girona, 13 de setembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcadessa 

Núm. 11374 
AJUNTAMENT DE 

 GIRONA 
 

Edicte d’aprovació inicial PE d’assignació 
d’usos de l’equipament Fòrum 
 
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, 
en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 
2006, el Pla Especial d’assignació d’usos de 
l’equipament Fòrum, de conformitat amb el 
que disposa l'art. 83 del DL 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme, s’exposa l’expedient i tot 
l’actuant a l’Oficina d’Informació Ciutadana i 
a l’Àrea d’Urbanisme, perquè puguin ésser 
examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit 
d’al·legacions al Registre General, pel termini 
d’un mes, a comptar des de la última 
publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en la premsa local. 
 
Girona, 13 de setembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
Núm. 11375 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial canvi de 

modalitat del sistema de gestió del sector del 
Parador del Güell 

 
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, 
en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 
2006, el canvi de modalitat del sistema de 
gestió del Sector del Parador del Güell, de 
cooperació pel de compensació bàsica, 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, l’article 
129.3 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, es sotmet a informació pública 
pel termini d’un mes, mitjançant Edictes 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província, 
i en la premsa local; practicant-se, alhora, 
notificació individualitzada a tots els afectats 
per aquesta actuació urbanística. 
 
Girona, 13 de setembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 11376 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial projecte 

d’expropiació PMU sector mercat de Santa 
Eugènia 

 
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, 
en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 

2006, el Projecte d’expropiació PMU sector 
mercat de Santa Eugènia, es sotmet a 
informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant Edicte publicat  en el Butlletí 
Oficial de la Província, i en la premsa local; 
practicant-se, alhora, notificació indivi-
dualitzada a tots els titulars de béns i drets 
afectats per aquesta actuació, de conformitat 
amb el que disposa l’art. 107 del DL 1/2005, 
de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei d’Urbanisme.  
 
Girona, 13 de setembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
Núm. 11377 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte referent a resolució del recurs 

interposat contra l’aprovació definitiva del 
projecte de reparcel·lació del sector Accés 
Nord 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 12 de setembre de 2006, va adoptar el 
següent acord:  
Estimar en part el recurs de reposició 
interposat pel Sr. Martí Barta Soler, contra 
l’acord del Ple d’aprovació definitiva del 
projecte de reparcel·lació del sector Accés 
Nord, en el sentit de procedir novament a 
l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació de dit sector, de conformitat  
amb el que disposa l’art. 113 del DL 1/2005, 
de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme; i  a la introducció en el 
compte de liquidació dels conceptes 
indemnitzatoris que s’estimen; desestimant la 
resta de peticions, d’acord amb la part 
expositiva del present acord, del que se’n 
donarà trasllat a al·legant. 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. 
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.  
 
Girona, 13 de setembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
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Núm. 11378 
AJUNTAMENT DE  

GIRONA 
 

Edicte d’aprovació del Text Refós del Pla 
Especial d’assignació d’usos al Sector la 
Quintana de Baix 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 12 de setembre de 2006, va adoptar el 
següent acord:  
 
Aprovar el Text Refós del Pla Especial 
d’assignació d’usos al Sector la Quintana de 
Baix, que inclou les prescripcions de l’acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme, de 
data 20 d’abril de 2006, delimitant un polígon 
d’actuació i fixant la modalitat del sistema de 
gestió en el de la compensació bàsica. 
 
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. 
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 182 de les 
Normes Urbanístiques -corresponent a la 
qualificació determinada en la zona colindant. 
(2.5.b)-;  la resta de paràmetres no definits 
s’ajustarà als paràmetres definits en les normes 
urbanístiques i ordenances d’edificació 
vigents.  
 
2. La delimitació de l’àmbit correspon al 
definit en el plànol 04 de planejament 
proposat, amb una superfície total de 7.820,95 
m2. 
 
3. La regulació específica dels paràmetres 
urbanístics correspondrà als següents: 
 
L’edificabilitat resultant serà l’aplicació del 
coeficient net d’edificabilitat 1,00 m2 
sostre/m2 sol (6677,07 m2 sostre resultant) i el 
seu tipus correspondrà a “edificació aïllada”. 
L’ocupació màxima si bé serà possible 
normativament un percentatge del 50 % 
s’estima que per les condicions necessàries de 
col·locació dins la parcel·la cal augmentar les 
distàncies mínimes exigibles al fons – 

corresponent al límit amb la zona fluvial -, 
condició que es grafia en el plànol  de 
“proposta d’ordenació (06)”; i del que resulta 
una superfície màxima d’ocupació de 2942,53 
m2 –corresponent al 44,07% d’ocupació 
màxima. 
 
El nombre màxim de plantes correspon al 
definit per la zona colindant “2.5.b”, tal com el 
planejament defineix, essent de PB+3P; així 
com l’alçada reguladora de 13.30 m. 
Aquest volum possible màxim edificatori 
estarà definit per les seves distàncies als 
llindars, aquest seran de cinc (5.00) metres en 
els seus front i laterals i de quinze (15.00) 
metres en el fons de la parcel·la -corresponent 
a la zona de contacte amb el sol no 
urbanitzable-zona fluvial (C5)-, aquestes 
franges podran estar destinades a 
accés/distribució de circulació peatonal i/o 
rodada, aparcament i/o espais ajardinats 
propis. 
Dins del volum edificable serà el projecte 
arquitectònic el que definirà la col·locació 
exacte de les edificacions, la seva tipologia 
formal i la relació i distàncies entre elles, i 
s’entendrà com a conjunt únic 
independentment de la forma i tipologia que 
adoptin; s’evitaran llenguatges arquitectònics 
aliens o pintoresquismes folclòrics i les 
edificacions basaran els seus volums en 
esquemes volumètrics horitzontals i 
màximament apaisats. L’edificació en planta 
pis es situarà preferentment recolzada a l’angle 
NO del gàlib d’edificació en planta baixa, per 
tal d’obtenir la màxima obertura de les visuals. 
El conjunt edificatori adoptarà disposicions 
volumètriques que afavoreixin la percepció 
fragmentada del conjunt, així com la 
permeabilitat visual màxima possible envers el 
riu i considerant-se també especialment 
l’obligatòria i forta visió que es tindrà de les 
seves cobertes i volums des de l’avinguda de 
França. 
 
4. Pel que correspon a la gestió del polígon 
d’actuació definit (que serà desenvolupada pel 
sistema de compensació bàsica), els propietaris 
estaran obligats a la cessió de la part de 
parcel·la qualificada de sistemes d’espais 
lliures i viari. La cessió serà prèvia a la 
concessió de la llicència d’edificació. 
La urbanització del carrer i espai lliure 
s’executarà prèvia o simultàniament amb 
l’edificació.  
Les despeses d’urbanització, publicació del 
present Pla Especial i quantes ocasioni la seva 
execució aniran a càrrec dels propietaris del 
sector. 
 
Girona, 13 de setembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 11127 
AJUNTAMENT DE  
LLORET DE MAR 

Departament de Recursos Humans 
 

Edicte relatiu a la convocatòria de 
concurs-oposició, de promoció interna, per a 
la provisió d’una plaça d’administratiu, 
vacant a la plantilla de personal laboral fix 
 
De conformitat amb l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local,  en sessió celebrada el 
dia 31 d'agost de 2006, es convoca concurs-
oposició, de promoció interna, per a la provisió 
d’una plaça d’Administratiu, vacant a la 
plantilla de personal laboral fix d’aquest 
Ajuntament. 
 
Les bases amb les Condicions per cobrir la 
plaça esmentada, són les que es relacionen a 
continuació: 
 
REF.: 27-2006-SEL-ADM-OMIC-LF-PI 
 
CONDICIONS PER LES QUALS S'HA DE 
REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
PROVISIÓ, PEL PROCEDIMENT DE 
CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ 
INTERNA, D’UNA PLAÇA D’ADMI-
NISTRATIU, VACANT A LA PLANTILLA 
DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST 
AJUNTAMENT 
 
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CON-
VOCATÒRIA. 
 
És  objecte  de  la present convocatòria,  la  
provisió  pel procediment de concurs-oposició 
de promoció interna, de la següent plaça de la 
plantilla de personal laboral fix d’aquest 
Ajuntament: 
 
Administratiu 
Una plaça. Cat. C. 
Concurs-oposició de promoció interna. 
Tipus de contracte: Indefinit. 
 
La convocatòria es publicarà íntegrament en el 
Butlletí Oficial de  la  Província  de  Girona. 
Un  extracte  d'aquesta,  es publicarà en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
tot incloent-hi  l'avís que  els successius 
anuncis es publicaran en el Butlletí Oficial  de 
la Província de Girona. 
Igualment,  es  farà pública la convocatòria  en  
el  Tauler d'Edictes de l'Ajuntament. 
 
SEGONA.- CONDICIONS I  REQUISITS  
QUE  HAURAN DE REUNIR O COMPLIR 
ELS ASPIRANTS I FORMA I TERMINI DE 
PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. 
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en el 
concurs-oposició de promoció interna es  
dirigiran a l’Alcalde-President de la 
Corporació i es  presentaran a l’Oficina 
d’Informació i Atenció Ciutadana, dins el 
termini de vint (20) dies naturals,  a  comptar  
des del dia següent  a  la  publicació  de 
l'anunci  de  convocatòria en el Diari Oficial de 
la Generalitat  de Catalunya. S'haurà d'adjuntar 


