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Disposicions

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Edicte de 29 de setembre de 2011, sobre una resolució adoptada pel conseller 
de Territori i Sostenibilitat en matèria d’urbanisme referent al municipi de Girona 
(DOGC núm. 5979, pàg. 51485, de 6.10.2011).

Havent observat una errada al text de l’Edicte esmentat, publicat al DOGC núm. 
5979, pàg. 51485, de 6.10.2011, se’n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 51485, a la part dispositiva, on diu:
“1) Declarar la nul·litat de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Girona de data 28 de gener de 2009 pel qual es va acordar aprovar definitivament 
la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 25, de delimitació del Pla de 
millora urbana l’Avellaneda.

”2) Publicar aquesta resolució al DOGC.”,

ha de dir:

“—1 Declarar la nul·litat de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana de Girona, núm. 25, de delimitació del Pla de millora urbana Avellaneda, 
aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
de 28 de gener de 2009, publicat al DOGC núm. 5336, d’11.3.2009.

”—2 Publicar aquesta resolució al DOGC.”.

Barcelona, 18 d’octubre de 2011

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Coordinació
Jurídica i Recursos

(11.291.066)
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