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26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desesti-
mat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat
i notificat la resolució expressa i quedarà ales-
hores oberta la via contenciosa administrativa.

Girona, 25 de març de 2004

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.076.113)

EDICTE
de 29 de març de 2004, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referents
als municipis de Figueres, la Bisbal d’Empordà,
Blanes, Massanes, Girona, Pau, Llers i Molló.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 4 de febrer de 2004, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2003/010701/G
Pla especial per complementar amb l’ús d’equi-
pament sanitarioassistencial, clau D-7, els ter-
renys situats entre l’av. Europa, pg. Catalunya,
senda del Molí i carrer de nova denominació, al
terme municipal de Blanes

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial per
complementar amb l’ús d’equipament sanitari-
oassistencial, clau D-7, els terrenys situats en-
tre l’av. Europa, pg. Catalunya, senda del Molí
i carrer de nova denominació, del municipi de
Blanes.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2004/011044/G
Pla de millora urbana del carrer Concepció, núm.
13, al terme municipal de Figueres

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla de millora
urbana del carrer Concepció, núm. 13, promogut
per Pabrus Empordà, SL, i tramès per l’Ajun-
tament de Figueres.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial

d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Exp.: 2004/011137/G
modificació del Pla general al carrer Cabanes,
cruïlla amb el carrer Nord, al terme municipal de
Figueres

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general al carrer Cabanes, cruïlla amb el
carrer Nord, promoguda i tramesa per l’Ajun-
tament de Figueres.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2004/011043/G
Pla de millora urbana Serra & Mota, al terme
municipal de Girona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla de millora
urbana Serra&Mota, promogut per Serra&Mota,
SA, i tramès per l’Ajuntament de Girona.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Exp.: 2003/010733/G
Modificació del Pla general per a l’ordenació
d’espais lliures públics a l’avinguda Josep Irla i
carrer del Raig, al terme municipal de la Bisbal
d’Empordà

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general per a l’ordenació d’espais lliures
públics a l’avinguda Josep Irla i Carrer del Raig,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2003/010557/G
Modificació del Pla general als usos clau a.9.2 que
incorpora l’ús d’habitatge residencial, al terme
municipal de Llers

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació del Pla general als usos clau a.9.2 que
incorpora l’ús d’habitatge residencial, promo-
guda i tramesa per l’Ajuntament de Llers i pu-
blicar aquest acord en el DOGC.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2004/011070/G
Modificació de les Normes subsidiàries per a
l’ampliació de l’àrea extractiva de can Thos, al
terme municipal de Massanes

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries per a l’ampliació de
l’àrea extractiva de can Thos, promoguda i tra-
mesa per l’Ajuntament de Massanes.

—2 Indicar a l’Ajuntament que aquesta apro-
vació s’atorga als sòls efectes urbanístics, i sense
perjudici d’altres competències concurrents en
l’ampliació de l’actual activitat extractiva.

—3 Publicar aquest acord en el DOGC a l’e-
fecte de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme. L’expedient restarà als efec-
tes de la consulta i la informació, que preveu
l’article 101 de la Llei esmentada, al Servei Ter-
ritorial d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol
Grober, 2, planta primera, 17001 Girona.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2003/010619/G
Pla especial de la Cabanya del mas Robert, al
terme municipal de Molló

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva del Pla
especial de la Cabanya del mas Robert, promo-
gut pel senyor David Rodríquez Jornet i tramès
per l’Ajuntament de Molló, i publicar aquest
acord al DOGC.

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

Exp.: 2003/009971/G
Pla especial urbanístic per a la instal·lació d’un
establiment d’hotel típic rural al sector mas dels
Frares, al terme municipal de Pau

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
urbanístic per a la instal·lació d’un establiment
d’hotel típic rural al sector mas dels Frares, pro-
mogut per Construcciones Sinyol y Gestión, SL,
i tramès per l’Ajuntament de Pau, indicant que
el projecte d’execució haurà d’incloure les pres-
cripcions de l’informe del Departament de Tre-
ball, Indústria, Comerç i Turisme de data 26 de
novembre de 2003.
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—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Girona, 29 de març de 2004

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.077.093)

EDICTE
de 2 d’abril de 2004, pel qual es fa pública una
sentència de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el recurs contenciós administratiu núm. 98/417.

La Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en data 10 de setembre de 2003,
ha dictat sentència en el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 98/417, interposat per l’Ajun-
tament de Camarles contra l’Acord del Govern
de la Generalitat de 23 de desembre de 1997 que
va suspendre l’executivitat i la publicació de
l’Acord del Govern de la Generalitat d’11 de
novembre de 1997, d’aprovació definitiva de les
Normes subsidiàries de planejament de Ca-
marles, referents als espais lliures situats al costat
de la zona ferroviària.

La part dispositiva de la Sentència esmentada,
textualment traduïda, estableix:

“Decidim estimar el recurs i declarar no ajus-
tat a dret l’acord de 23 de desembre de 1997.
Sense costes”.

Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2
de la Llei reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa, resolc donar publicitat a la
part dispositiva de la Sentència esmentada per
a coneixement general.

Barcelona, 2 d’abril de 2004

JOAN LLORT I CORBELLA

Director general d’Urbanisme

(04.078.129)

1.1 Caldrà completar la documentació tèc-
nica amb la justificació de la modificació, així
com la descripció de l’estat actual de la finca
afectada.

1.2 Aportar l’estudi econòmic de la propos-
ta, si s’escau.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 4 de febrer de 2004

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós de la
modificació de les Normes subsidiàries al sec-
tor plaça Mercat, promoguda i tramesa per l’A-
juntament de Tortellà, en compliment de l’acord
d’aprovació definitiva de data 16 de juliol de
2003.

—2 Publicar aquest acord i el d’aprovació
definitiva al DOGC, a l’efecte de la seva execu-
tivitat immediata, tal com indica l’article 100 de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. L’ex-
pedient restarà als efectes de la consulta i la in-
formació, que preveu l’article 101 de la Llei es-
mentada, al Servei Territorial d’Urbanisme de
Girona, carrer Cristòfol Grober, 2, planta pri-
mera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Girona, 6 d’abril de 2004

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.079.091)

EDICTE
de 7 d’abril de 2004, pel qual es notifica la Reso-
lució d’imposició de sanció de l’expedient san-
cionador 1994/194 A, de Cadaqués.

El director general d’Urbanisme ha emès la
Resolució d’imposició de sanció, les dades de la
qual figuren a l’annex d’aquest Edicte.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de la Re-
solució esmentada, poden comparèixer a les de-

EDICTE
de 2 d’abril de 2004, pel qual es fa pública una
sentència de la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el recurs contenciós administratiu núm. 99/
548.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en data 12 de desembre de 2003, ha
dictat sentència en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 99/548, interposat per la Federació
d’Associacions de Veïns de Badalona contra
l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
de 17 de març de 1999, pel qual es va aprovar
definitivament, en via subrogatòria, la modifica-
ció de la fitxa C-20 catàleg del Pla especial de
protecció del patrimoni de Badalona.

La part dispositiva de la Sentència esmentada,
textualment traduïda,

estableix:
“Decidim estimar el recurs interposat per la

Federació d’Associacions de Veïns de Badalona
i anul·lar, per no ser conforme a dret, l’acord de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 17
de març de 1999, pel qual es va aprovar defini-
tivament, en via subrogatòria, la modificació de
la fitxa C-20 del catàleg del Pla especial de pro-
tecció del patrimoni de Badalona, promoguda
per l’empresa Ceuta, SA.

Es declara l’aplanament a les pretensions de
l’actora per part de l’Ajuntament de Badalona.
Sense costes.”

Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2
de la Llei reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, resolc donar publicitat a
la part dispositiva de la Sentència esmentada per
a coneixement general.

Barcelona, 2 d’abril de 2004

JOAN LLORT I CORBELLA

Director general d’Urbanisme

(04.078.137)

EDICTE
de 6 d’abril de 2004, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referents
al municipi de Tortellà.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en les sessions de 16 de juliol de 2003 i 4
de febrer de 2004, va adoptar, entre altres, els
acords següents:

Exp.: 2003/008358/G
Modificació de les Normes subsidiàries al sector
plaça Mercat, al terme municipal de Tortellà

Acord de 16 de juliol de 2003

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries al sector plaça Mercat,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Tor-
tellà, i supeditar-ne la publicació al DOGC a la
presentació d’un text refós que es presentarà per
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligen-
ciat, que incorpori les prescripcions següents:


