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incompliment de la normativa en matèria de 
neteja pública de Girona. 
 
Antecedents i actuacions objecte d’aquest 
expedient 
 
La Policia Municipal de Girona ha posat de 
manifest a través de la butlleta núm. 51 038 
257 que el passat dia 12 de juny de 2009, a les 
12.35 hores, a l’Av. Montilivi núm. 1, d’a-
questa ciutat, el Sr. Francisco Aguilar Custo-
dio, conductor del vehicle marca BMW, model 
318, de color vermell i matrícula 9107 BJV, va 
llençar papers per la finestra del referit vehicle 
en marxar del lloc de control.  
 
L’article 8è.1 de l’Ordenança reguladora de la 
neteja pública de Girona estableix que no es 
permès llençar qualsevol mena de producte, 
tant en estat sòlid com líquid o gasós. Els 
residus sòlids de petit format com papers, 
bosses etc. han de dipositar-se en les papereres 
instal·lades per aquesta finalitat. 
 
Fets infractors: 
 
Constatat per la Policia Municipal el dia 12 de 
juny de 2009 a les 12.35 hores. 
 
Llençar papers per la finestra del vehicle 
matrícula 9107 BJV a l’Av. Montilivi a 
l’alçada del núm. 1 en marxar del lloc de 
control. 
 
Normativa infringida 
 
Ordenança reguladora de la neteja pública de 
Girona. 
 
Tipificació del fets infringits. 
 
1 Falta lleu d’acord amb l’article 18.b. de 
l’Ordenança  reguladora de la neteja pública de 
Girona, en relació amb l’article 8.1  de la 
referida ordenança. 
 
Article 18.b Realitzar accions no permeses 
indicades en l’article 8è.5 de l’Ordenança 
reguladora de la neteja pública de Girona. 
 
Article 8.1. Llençar qualsevol mena de 
producte, tant en estat sòlid com líquid o 
gasós. Els residus sòlids de petit format com 
burilles de cigarreta apagades, papers, bosses 
buides i similars, han de dipositar-se en les 
papereres instal·lades  per aquesta finalitat. 
 
Sancions i Òrgan competent 
 
Les sancions tipificades com a lleus en 
l’Ordenança reguladora de la neteja pública de 
Girona són sancionables amb multes de fins a 
500 € d’acord amb el seu article 24è. 
 
Òrgan sancionador: Alcaldia Presidència. 
 
Autoria i responsabilitat dels fets  
 

És responsable dels anteriors fets el Sr. 
Francisco Aguilar Custodio 
Procediment a aplicar 
 
Decret 278/1993, 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador. 
 
La qual cosa de l’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. 
Francisco Aguilar Custodio, amb domicili al c. 
Països Catalans, 41, 6 – D de Salt, 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 modi-
ficació de la Llei de procediment administratiu 
comú i disposicions concordants i comple-
mentàries. 
 
Girona, 4 de desembre de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 18726 

AJUNTAMENT DE 
 GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva de la modifi-

cació d’un projecte  
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 15 de 
desembre de 2009, va adoptar el següent 
acord:  
“Aprovar definitivament la modificació del 
projecte d'obres bàsiques d'urbanització del 
Sector de Pla de Baix de Domeny. Elec-
trificació: Baixa, Mitja i Alta tensió, d'acord 
amb el que disposa l'article 87 del DL 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós 
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 del 
Jutjat Contenciós-administratiu de Girona 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 l’Alcaldia en el 
termini d’un mes, a comptar a partir del dia 
següent al d’aquesta publicació. 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, 16 de desembre de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
Núm. 18727 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva del PMU 14 

la Presó  
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 15 de 
desembre de 2009, va adoptar el següent 
acord:  
 
“Aprovar definitivament el PMU 14 La Presó, 
de conformitat amb el que disposa l'article 79 
del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'apro-
va el Text refós de la Llei d'urbanisme; i lliu-
rar-ne una còpia completa de la documentació 
tècnica i administrativa a la Comissió Terri-
torial 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 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.  
 
ANNEX 
 
TÍTOL III. NORMES REGULADORES 
 
Article 13. Zonificació 
Aquest Pla de Millora Urbana, concreta 
l’ordenació física detallada del sòl de l’àmbit 
que abasta, mitjançant la seva divisió en 
sistemes: 
 
Sistema viari                         (clau A) 
Sistema de places, parcs i jardins urbans  (clau C.1) 
Sistema serveis tècnics en Centre Obert PMU-14 La Presó 
                                                            (clau F.co) 
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Article 14. Regulació de la clau A 
1. Els sòls adscrits a aquesta clau, tenen 
caràcter i titularitat pública, de cessió obliga-
tòria a l’Ajuntament de Girona. 
2. Els sòls qualificats de sistema viari que 
estiguin inclosos dins l’àmbit d’aquest pla, 
seran urbanitzats, a càrrec del sector. 
3. Les disposicions referides als sòls quali-
ficats amb la clau A per aquest PMU, queden 
regulades amb caràcter general a les normes 
urbanístiques del PGO de Girona. 
 
Article 15. Regulació de la clau C.1 
1. Els sòls adscrits a aquesta clau, tenen 
caràcter i titularitat pública, de cessió obli-
gatòria a l’Ajuntament de Girona. 
2. Els sòls qualificats d’espais lliures que 
estiguin inclosos dins l’àmbit d’aquest pla, 
seran urbanitzats a càrrec del sector. 
3. Les disposicions referides als sòls quali-
ficats amb la clau C.1 per aquest PMU, queden 
regulades amb caràcter general a les normes 
urbanístiques del PGO de Girona. 
 
Article 16. Regulació de la clau F.co 
1. Els sòls adscrits a aquesta clau, tenen 
caràcter públic i titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
2. Ús: Penitenciari. 
3. Els paràmetres edificatoris referits a aquests 
sòls són: 
 
Gàlib màxim  Segons plànol normatiu O2 
Nombre màxim de plantes  Pb+3 
ARM  15,50m 
Ocupació neta 70% 
Edificabilitat neta  1,82m²st/m²s 
Sostre màxim  4.977m²st 
 
4. Per sobre de l’ARM s’admetran aquells 
elements tècnics que es situïn a la coberta de 
les edificacions, amb una alçada màxima de 2 
metres i separats un mínim de 3 metres de la 
façana. 
 
5. Els requeriments penitenciaris facilitats pel 
Departament de Justícia exigeixen que el 
centre quedi tancat en el seu perímetre o per la 
pròpia edificació o per tanques massisses 
d’una alçada mínima de 6 mts. La part 
massissa d’aquesta tanca tindrà un màxim de 8 
mts. Aquesta tanca tindrà una qualitat d’acabat 
i un tractament el més similar possible a una 
façana urbana, sense comprometre en cap cas 
la seguretat del Centre.  
 
Girona, 16 de desembre de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 18422 
AJUNTAMENT DE 

LLAGOSTERA 
 
Edicte sobre aprovació inicial de 

contribucions especials  
 

EXP. 2009/1276 
06 19 246 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 25-
11-2009, va aprovar l’expedient d’imposició, 
ordenació i aplicació de les contribucions 
especials de les obres de reurbanització de la 
urbanització Llagostera Residencial, quin 
establiment i exigència es legitima pel benefici 
o l’augment de valor dels immobles de l’àrea 
beneficiada. 
 
L’expedient romandrà exposat al públic, per 
termini de trenta dies, per tal que pugui ser 
examinat a l’àrea d’urbanisme en horari 
d’atenció al públic (de 9 a 15 hores) i s’hi pu-
guin presentar les reclamacions i suggeriments 
que es considerin pertinents. 
 
També, durant aquest termini, els afectats po-
dran constituir-se en associació administrativa 
de contribuents. 
 
Llagostera, 4 de desembre de 2009 
 
Fermí Santamaria Molero 
Alcalde 
 
 
Núm. 18677 

AJUNTAMENT DE  
LLANARS 

 
Edicte d’aprovació definitiva de la modifi-

cació de les ordenances fiscals per a 2010 
 

El Ple de l’Ajuntament de Llanars, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 21 d’octubre de 
2009, aprovà definitivament l’expedient de 
modificació de les ordenances fiscals han de 
regir al municipi de Llanars durant l’any 2010. 
 
Durant el termini de 30 dies d’exposició al 
públic de l’expedient de modificació de les 
ordenances fiscals, segons edicte publicat al 
BOP núm. 209, del passat 2 de novembre de 
2009, i exposada al tauler d’anuncis de la 
corporació, no es van presentar al·legacions ni 
reclamacions de cap mena. 
 
Tal com disposa l’art. 17.4 del mateix RDL, 
cal publicar al BOP el text íntegre de les 
ordenances o de les modificacions aprovades. 
 
En contra de l’acord d’aprovació definitiva els 
interessats poden presentar recurs contenciós-
administratiu de Girona en el termini de 2 
mesos següents a la publicació d’aquest 
Edicte, tal com disposa l’art. 19.1 del text refós 
de la Llei d’hisendes locals. 
 

El detall de la MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 
2010 és el següent: 
 
A). Ordenança 19. Taxa per l’ocupació de 
terrenys d’us públic amb mercaderies materials 
de construcció, runes tanques puntals, estin-
tors, Bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
Es proposa el canvi de nomenclatura de l’Or-
denança 19. Taxa per l’ocupació de terrenys 
d’us públic amb mercaderies materials de 
construcció, runes tanques puntals, estintors, 
Bastides i altres instal·lacions anàlogues, 
essent el nou nom el següent 
 
Ordenança 19. Taxa per l’ocupació i utilització 
de terrenys i bens d’us públic 
 
Així com es proposa afegir a l’article 6 Quota 
tributària una tercera tarifa, que  quedarà de la 
següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Tarifa tercera: Taxa per la utilització privativa 
de les dependències municipals: 
 

Concepte Taxa Fiances 

- per dependències de la 
Casa Consistorial 

30,00 €/dia 20,00 € 

- pel Camp de Tir 1 € per persona i dia, amb un 
mínim de 10,00 € 

20,00 € 

 
B) Ordenança 22. Reguladora de la taxa del 
subministrament d’aigua 
 
Es proposa la modificació del quadre de tarifes 
d’acord a la proposta de l’estudi tarifari 
efectuat aquest any 2008 per CONGIAC, pel 
qual la tarifa segona Subministrament d’aigua, 
de l'article 6è-Quota tributària, quedara de la 
següent manera: 
 
6è. Quota tributària 
Periodicitat de les quotes: trimestral 
Periodicitat del cobrament: semestral 
 
TARIFA DOMÈSTICA:  

  

De 0 m3 a 18 m3: 0,0390 €/m3 

De 19 m3 a 30 m3: 0,0745 €/m3 

De 31 m3  a 54 m3 0,3900 €/m3 

Més de 54 m3 0,7020 €/m3 

  

TARIFA INDUSTRIAL:   

  

De 0 m3 a 18 m3: 0,0585 €/m3 

De 19 m3 a 30 m3: 0,0975 €/m3 

De 31 m3 a 54 m3: 0,4680 €/m3 

Més de 54 m3: 0,5460 €/m3 

 
Conservació de comptadors (€ trimestre) 2,68 € 

Quota de servei (€/trimestre).. 8,15 € 

Dret a connexió a la xarxa d’aigües: 160,00 € 

Comptadors, arquetes i tapes de registre: cost real suportat per 

l’ajuntament + 10% 

 


