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Exp.: 863/99
Pla especial de la finca del Puig de Sant A ntoni,
de la Vall d’en Bas

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, la Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
de la finca del Puig de Sant Antoni, promo-
gut pel senyor Joan Bartrina Sala i tramès per
l’A juntament de la Vall d’en Bas, amb la in-
corporació d’ofici d’un pas públic d’1,5 m
d’amplada per tal de garantir l’accés a la torre
mirador, d’acord amb el plànol annex a aquest
acord.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promo-
tor.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Edicte. E l recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Girona, 22 de desembre de 1999

GLÒRIA  PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(99.347.068)

EDICTE
de 22 de desembre de 1999, sobre un acord de la
Comissió d’Urbanisme de G irona referent al
municipi de L lívia.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 27 d’octubre de 1999, va adoptar, en-
tre altres, l’acord següent:

Exp.: 417/99
Pla especial de reforma interior d’un sector del
PEMU-1, de L lívia

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, la Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
reforma interior d’un sector del PEMU-1, pro-
mogut i tramès per l’A juntament de Llívia.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’A juntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Edicte. E l recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Girona, 22 de desembre de 1999

GLÒRIA  PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(99.347.069)

EDICTE
de 22 de desembre de 1999, sobre un acord de la
Comissió d’Urbanisme de G irona referent al
municipi de Ger.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 27 d’octubre de 1999, va adoptar, en-
tre altres, l’acord següent:

Exp.: 475/99
Pla especial de reforma interior del nucli de Saga,
de Ger

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, la Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
reforma interior del nucli de Saga, promogut
pels senyors Lluís Carulla Font i Maria Núria
Ruiz Corcoy i tramès per l’A juntament de Ger.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promo-
tor.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Edicte. E l recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Girona, 22 de desembre de 1999

GLÒRIA  PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(99.347.070)

EDICTE
de 22 de desembre de 1999, sobre un acord de la
Comissió d’Urbanisme de G irona referent al
municipi de Quart.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 27 d’octubre de 1999, va adoptar, en-
tre altres, l’acord següent:

Exp.: 539/96
Pla especial de millora urbana el Raval, de Quart

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, la Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
millora urbana el Raval, promogut i tramès per
l’A juntament de Quart.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’A juntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada

davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Edicte. E l recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Girona, 22 de desembre de 1999

GLÒRIA  PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(99.347.071)

EDICTE
de 22 de desembre de 1999, sobre un acord de la
Comissió d’Urbanisme de G irona referent al
municipi d’Isòvol.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 27 d’octubre de 1999, va adoptar, en-
tre altres, l’acord següent:

Exp.: 477/99
Modificació del Pla parcial Prat de la Serra d’A ll,
d’Isòvol

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, la Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla parcial d’ordenació Prat de la
Serra d’All, promoguda per Pratser, SL, i trame-
sa per l’A juntament d’Isòvol, amb el benentès
que la possibilitat de situar la planta soterrani
fins al límit de la parcel·la només s’admet a vial,
i s’han de mantenir les separacions a veïns que
estableix el Pla parcial d’ordenació vigent.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promo-
tor.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Edicte. E l recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Girona, 22 de desembre de 1999

GLÒRIA  PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(99.347.072)

EDICTE
de 22 de desembre de 1999, sobre un acord de la
Comissió d’Urbanisme de G irona referent al
municipi de Girona.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 27 d’octubre de 1999, va adoptar, en-
tre altres, l’acord següent:
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Exp.: 737/99
Pla especial de millora urbana de la plaça Josep
Pla, de Girona

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, aquesta Comissió per delegació del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
millora urbana per a la rehabilitació de les fa-
çanes de les finques sobre la plaça Josep Pla,
promogut per Promocions Montserrat, SL, i
tramès per l’A juntament de Girona.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promo-
tor.

Contra l’acord anterior, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar potestativa-
ment recurs de reposició davant el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, en el ter-
mini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
data de publicació d’aquest Edicte. E l recurs
s’entendrà desestimat si passa un mes sense que
s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i
quedarà aleshores oberta la via contenciosa
administrativa.

En qualsevol cas, contra l’acord esmentat,
també es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la data de publicació d’aquest Edicte, sens per-
judici que es pugui exercitar qualsevol altre
recurs que s’estimi procedent.

Girona, 22 de desembre de 1999

GLÒRIA  PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(99.347.073)

EDICTE
de 22 de desembre de 1999, sobre un acord de la
Comissió d’Urbanisme de G irona referent al
municipi de Viladrau.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 27 d’octubre de 1999, va adoptar, en-
tre altres, l’acord següent:

Exp.: 928/99
Pla especial d’equipaments, de Viladrau

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, la Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
d’equipaments, promogut i tramès per l’A jun-
tament de Viladrau.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat.

—3 Comunicar-ho a l’A juntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Edicte. E l recurs s’entendrà desestimat si pas-

sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Girona, 22 de desembre de 1999

GLÒRIA  PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(99.347.074)

CORRECCIÓ D’ERRADES
al Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual
s’aprova el sistema de codificació de la xarxa de
carreteres de Catalunya (DOGC núm. 2991, pàg.
13104, de 8.10.1999).

Havent observat errades al text original del
Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat al
núm. 2991, pàg. 13104, de 8.10.1999, se’n deta-
llen les oportunes correccions:

A la pàgina 13108, annex 2, eixos S-N, eix 12, on diu:
“L-904 C C-148a, Balaguer C-147, Vilanova de Meià”,
ha de dir:
“L-904 C C-148a, Balaguer C-147, Vilanova de Meià (la Passarel·la)”.

A la pàgina 13109, annex 2, eixos SW-NE, eix 37, on diu:
“nova carretera C C-37, Manlleu M-260, Olot”,
ha de dir:
“nova carretera C C-37, Manlleu N-260, Olot”.

A la pàgina 13110, annex 2, eixos SE-NW, eix 65, on diu:
“nova carretera C C-250, Cassà de la Selva C-249, Cassà de la Selva”,
ha de dir:
“nova carretera C C-250, Cassà de la Selva C-250, Cassà de la Selva”.

Barcelona, 17 de novembre de 1999

JOSEP A . GRAU I REINÉS

Secretari general

(99.308.046)

*


