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Núm. 18210
AJUntAment de GirOnA

Edicte d’aprovació definitiva d’un pla de millora urbana

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de desembre 
de 2010, va adoptar el següent acord:

“aprovar definitivament el Pla de Millora urbana d'Ordenació vo-
lumètrica al Col·legi La salle, de conformitat amb el que disposa 
l'article 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i donar-ne trasllat a la Comissió Terri-
torial d'urbanisme”.

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via adminis-
trativa, 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 in-
terposar prèviament un recurs de reposició davant del Ple de la Cor-
poració 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 conten-
ciós 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

NORMEs REGuLaDOREs DE LEs CONDICIONs DE L’ORDE-
NaCIÓ I DE L’EDIFICaCIÓ

CaPÍTOL I - DIsPOsICIONs GENERaLs

article 1. Naturalesa, objecte i abast
1. aquest document té la consideració de Pla de millora urba-
na d’ordenació de la volumetria que el Text refós del Pla general 
d’ordenació urbana de Girona atorga al col·legi de La salle, i es 
formula d’acord amb l’article 182.3 d’aquest Pla general i 70, 102 
i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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2. aquestes ordenances i la resta de documents del Pla de millora ur-
bana constitueixen, a partir de la seva publicació, l’eina d’ordenació 
de l’edificació al col·legi de La salle.

3. No s’alteren ni els usos, ni els aprofitaments, ni les càrregues ur-
banístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanísti-
ca general. a efectes de l’article 70.4 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aquest Pla de millora urbana es considera compatible amb el plane-
jament urbanístic general i no se’n requereix la modificació prèvia.

article 2. Àmbit
1. L’àmbit del Pla de millora urbana està definit per la superfície 
de 5.667,69m2 de sòl, de titularitat privada, situat en la cantonada 
nord-est dels carrers Joan Baptista La salle i Migdia del terme mu-
nicipal de Girona, qualificat per la Revisió del Pla d’ordenació urba-
nística de Girona i el Text refós de la seva normativa com a sistema 
general d’equipaments docents (clau E.d).

2. aquest àmbit queda delimitat en els plànols d’estructura de la 
propietat, d’estat actual, de planejament vigent i d’ordenació.

article 3. Marc urbanístic legal
1. El marc urbanístic legal ve donat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 
pel Decret, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme.

2. En segon ordre, aquest marc legal ve donat per l’aplicació de la 
Revisió del Pla d’ordenació urbanística de Girona, aprovat definiti-
vament el 28 de febrer de 2002, i el Text refós de la seva normativa 
de 2006.

article 4. Vigència del Pla
El Pla de millora urbana tindrà una vigència indefinida des del mo-
ment de la seva publicació, mentre no es modifiqui justificadament.

CaPÍTOL II – CONDICIONs DE L’ORDENaCIÓ I DE L’EDIFICaCIÓ

article 5. Qualificació
1. aquest Pla de millora urbana no modifica la qualificació de siste-
ma d’Equipaments Comunitaris que el Pla general d’ordenació ur-
bana de Girona atorga a l’àmbit, regulada en els capítols 178 a 182 
del text refós de la seva normativa.
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article 6. Paràmetres reguladors d’ordenació volumètrica
1. L’edificació del sector definit pel Pla de millora urbana s’ajustarà 
a les necessitats funcionals de l’equipament, al paisatge, a 
l’organització general del teixit urbà en què es situen i a les condi-
cions ambientals del lloc.

2. Els paràmetres reguladors de l’edificació són els següents:
a) alçada reguladora: es defineix gràficament per a cada front de 
façana principal o d’interior d’illa en el plànol d’ordenació, i s’indica 
si aquesta es mesura respecte del carrer o de l’interior de la parcel·la.
b) ocupació: es defineix gràficament per a cada part de la finca.
c) cossos i elements sortints: regiran els articles 77 i 78, respectiva-
ment, del text refós de la normativa del Pla general d’ordenació ur-
bana de Girona.

DIsPOsICIONs aDDICIONaLs

Primera
Per a tot allò no regulat en aquesta normativa, regirà el text refós de 
la normativa del Pla general d’ordenació urbana de Girona.

Girona, 15 de desembre de 2010

anna Pagans i Gruartmoner
alcaldessa
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Núm. 18211
AJUntAment de GirOnA

Edicte d’aprovació definitiva del Pla d’usos de la Devesa

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de desembre 
de 2010, va adoptar el següent acord:

“Primer.- EsTIMaR les al·legacions presentades pel sr. Jordi Llopart 
i Vidal, i estimar en part les al·legacions formulades pel grup munic-
ipal de Convergència i unió, per la Candidatura d'unitat Popular 
(CuP); per la Plataforma Cívica salvem La Devesa; per l'associació 
de Veïns Devesa-Güell; pel sr. David Teixidó Carreras; per la sra. 
Montserrat Carreras Casadevall; i pel Gremi de Marxants de Girona 
i Comarques (G.M.d.G.C.), d'acord amb els raonaments continguts 
en la part expositiva del present acord, del que se'n donarà trasllat 
als al·legants, i aprovar definitivament el Pla d'usos de la Devesa 
de Girona”.

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via adminis-
trativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós administratiu de Girona en el termini de dos 
mesos a comptar 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, 15 de desembre de 2010

anna Pagans i Gruartmoner
alcaldessa


