
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5536 – 30.12.2009 97513
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GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre adopció d’un acord.

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’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme; i lliurar-ne una còpia completa de la documentació tècnica i admi-
nistrativa a la Comissió Territorial 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 
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

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)

Article 14. Regulació de la clau A
1. Els sòls adscrits a aquesta clau, tenen caràcter i titularitat pública, de cessió 

obligatòria 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 qualificats 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 

obligatòria 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 qualificats amb la clau C.1 per aquest 

PMU, queden regulades amb caràcter general a les normes urbanístiques del PGO 
de Girona.
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Article 16. Regulació de la clau F.co
1. Els sòls adscrits a aquesta clau, tenen caràcter públic i titularitat de la Gene-

ralitat 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 exi-
geixen 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

PG-258342 (09.362.036)
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