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Administració Local Ajuntaments 

Núm. 6431 
AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’un pla parcial 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 13 d’abril de 2010, va 
adoptar el següent acord:  
 
“Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial del Sector 
Mas Quintana, de conformitat amb el que disposa l'article 83 en 
relació amb l'article 94 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, del qual se'n donarà 
trasllat d'un exemplar de la documentació tramitada a la Comissió 
Territorial d'Urbanisme, als efectes del que disposa l'article 86 del 
propi DL 1/2005”.  
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via admi-
nistrativa, 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-
tativament 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 admi-nistratiu 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.  
 
ANNEX NORMATIU 
 
II. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
Les normatives proposades en el present expedient del Pla parcial 
Mas Quintana, modifiquen puntualment la normativa urbanística 
que fa referència a la regulació de la Zona Residencial Intensiva, i 
que suposa, en concret, la nova redacció de l’apartat 3.1 de les 
ordenances vigents. El nou redactat, en el que s’assenyala en 
negreta el que es modifica, és el següent:  
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“3.1. Zona Residencial Intensiva 
 
Àmbit. Ocupa l’illa delimitada pels carrers Migdia, Emilia Xargay i 
Pagés, Josep Maria Pagés i Vicens i Avel·lí Artís Gener, un frag-
ment enclavat a la cantonada dels carrers Emilia Xargay i Pagés i 
Josep Maria Pagés i Vicens. El cos edificatori resultant s’identifica 
al plànol d’ordenació amb els blocs b1, B1, B2, B3, B4 i B5. 
 
Alineacions. Les alineacions i fondàries de les edificacions s’espe-
cifiquen al plànol corresponent. S’indiquen les relatives a la planta 
baixa i a les plantes pis.  
 
Altura. L’altura reguladora màxima mesurada segons la rasant del 
carrer Josep Maria Pagés i Vicens és de PB-5PP i de 21,00 metres 
corresponents als blocs b1 i B1 i de PB+6PP (24,00m.) corresponent 
als blocs B2, B3, B4 i B5. 
 
Volat sobre vial. Es permet l’edificació sobre el vial Josep Maria 
Pagés i Vicens seguint les alineacions especificades al plànol cor-
responent a partir de la 2ª planta, és a dir, deixant lliure l’altura 
corresponent a planta baixa i 1ª, amb un mínim de 6,00 m. de 
gàlib.  
 
Volats d’alineació. S’admeten els volats d’1,50m. màxim sobre-
passant les alineacions de la façana.  
 
Reculades de l’alineació en planta 5º. La planta cinquena, de 
l’edificació de PB+5 amb façana al carrer Emilia Xargai i Pagès, es 
podrà recular de les alineacions màximes i obligatòries una 
distància de entre 1,50m. i 3,00m.  
 
Front de façana carrer Migdia, tanques. Les tanques de les 
parcel·les al carrer Migdia es localitzaran d’acord amb l’assenya-lat 
en el plànol 6b, Situació en planta i Esquema de secció, que es 
podran ajustar en el projecte executiu de cada un dels blocs, 
sempre que es mantinguin els criteris compositius que orienten la 
definició que d’ells es fa, d’opacitat total en la part de contenció, 
alçada d’aquesta, i tractament i alçada de la tanca per sobre la 
rasant del sòl privat en aquesta façana.  
 
Usos permesos: En planta baixa: ús residencial, comercial o 
terciari. L’ús comercial es limita a aquells establiments de venda al 
detall, individuals o col·lectius, que tinguin una superfície de 
venda inferior a 700m². En plantes pisos: residencial o oficines. 
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Espai lliures: reservat a vials externs l’accés i a jardins privats o 
mancomunats.  
 
Sostre:  
 
Màxim edificable Residencial   11.943 m2 
Màxim edificable Usos complementari  3.254 m2 
Total      15.197 m2 
 
Habitatges número màxim 119.” 
 
Girona, 14 d’abril de 2010 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
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Núm. 6432 
AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

Edicte sobre aprovació inicial d’una modificació puntual del PGOU 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 13 d’abril de 2010, va 
adoptar el següent acord: 
 
“Primer.- Estimar en part les al·legacions formulades pels Srs. 
Lluís Hugas Maurici i Maria Teresa Mulà Solé, i desestimar les 
al·legacions formulades pels Srs. Josep Mercader Aluart i Roser 
Gaya Güell, d'acord amb l'informe jurídic obrant a l'expedient, i 
als arguments de la part expositiva del present acord, del que se'n 
donarà trasllat als al·legants. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Gene-
ral d'Ordenació Urbana de Girona de l'àmbit de la Incineradora i 
del nou Complex Tecnològic de Gestió de Residus Municipals de 
Campdorà, de conformitat amb el que disposa l'article 94 en 
relació amb l'article 83 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l'expedient, pel termini de 
45 dies, mitjançant Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
premsa local, d'acord amb el que disposa l'article 115.c) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, i simultàniament sotmetre l'expedient a audiència 
dels Ajuntaments de Celrà, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Salt, 
Vilablareix, Fornells de la Selva i Quart, d'acord amb el que preveu 
l'article 83.7 del DL 1/2005. 
 
Quart.- Sol·licitar informe a l'Agència Catalana de l'Aigua, al 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; al Depar-
tament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural; a l'Oficina d'Ava-
luació Ambiental i a l'Agència de Residus de Catalunya, tots ells 
de la Generalitat de Catalunya, en compliment de les prescripcions 
imposades en el document de referència emès pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Sol·licitar informe al Servei Geològic de Catalunya, al 
Departament d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de 
Catalunya, i als Serveis Territorials de Carreteres de Girona, del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 57 


