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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 9 de juny de 2005, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referents
als municipis de Girona, Torroella de Montgrí
i Sant Feliu de Guíxols.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 27 d’abril de 2005, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2005/016953/G
Pla de millora urbana del carrer Tossa d’Alp, al
terme municipal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament el Pla de millora
urbana del carrer Tossa d’Alp, promogut i tra-
mès 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.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2005/016652/G
Pla especial del sector C de les Bateries, al terme
municipal de Sant Feliu de Guíxols

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial del
sector C de les Bateries, promogut per Promo-
ciones Tundomar, SL, i tramès per l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols.

—2 Publicar aquest acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article
100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanis-
me.

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

Exp.: 2004/015199/G
Pla especial can Brancós, al terme municipal de
Torroella de Montgrí

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial can
Brancós, promogut per Ribes i Ros associats,
SL, i tramès per l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí.

—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.

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

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.

Els expedients restaran, per a la consulta i la
informació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
carrer Cristòfol Grober, 2.

Girona, 9 de juny de 2005

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(05.153.128)

EDICTE
de 10 de juny de 2005, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Girona refe-
rent al municipi de Puigcerdà.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 27 de abril de 2005, va adop-
tar, entre altres l’acord següent:

Exp.: 2005/016703/G
Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme
municipal de Puigcerdà

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

—1 Autoritzar al municipi de Puigcerdà a
desagregar-se del Pla intermunicipal de la Cer-
danya mitjançant la configuració d’un Pla d’or-
denació urbanística municipal que abasti única-
ment aquest municipi.

—2 Comunicar l’anterior punt als Ajunta-
ments d’Alp, Das, Urús, Ger, Meranges, Guils
de Cerdanya, Llívia, Bolvir, Fontanals de Cer-
danya i Isòvol, al Consell Comarcal de la Cer-
danya i a la Diputació de Girona i publicar-ho
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
per a coneixement general, i als efectes oportuns.

Girona, 10 de juny de 2005

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(05.157.135)

EDICTE
de 13 de juny de 2005, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Girona refe-
rent al municipi d’Urús.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 3 de desembre de 2003, va
adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2003/006352/G
Modificació del Pla general per ajustar els límits
de la zona verda de la cornisa del costat de po-
nent del sòl urbà, al terme municipal d’Urús

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

de comunicacion corresponent ar an 2005 (DOGC
num. 4326, de 18.2.2005);

Vista era prepausa deth secretari de Comu-
nicacion d’ampliar era dotacion en un principi
prevista a cargue des partides PR 0901 D/
470000100 e PR 0901 D/480000100 dera Secre-
taria de Comunicacion en 1.960.475 èuros;

Cossent damb açò expausat,

RESÒLVI:

Modificar er apartat 3 dera Resolucion PRE/
371/2005, d’11 de hereuèr, que demore redac-
tat dera manèra següenta:

“3.
Er impòrt maxim des subvencions que pre-

vé aguesta Resolucion ei de 7.960.475 èuros,
damb cargues as partides PR 0901 D/470000100
e PR 0901 D/480000100 dera Secretaria de Co-
municacion entar an 2005”.

Contra aguesta Resolucion, que tarís era via
administrativa, se poderà interposar, damb ca-
ractèr potestatiu, recors de reposicion dauant
deth madeish organ que l’a dictada, cossent
damb çò que dispausen es articles 116 e 117 dera
Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic
des administracions publiques e deth procedi-
ment administratiu comun, en tèrme d’un mes
a compdar de londeman dera data dera sua
publicacion en DOGC. Contra era desestima-
cion exprèssa deth recors de reposicion, s’ei eth
cas, o ben dirèctament contra era madeisha
Resolucion, se poderà interpausar tanben recors
contenciós administratiu dauant dera Sala Con-
tenciosa Administrativa deth Tribunau Superior
de Justícia, de conformitat damb aquerò qu’es-
tablís er article 10 dera Lei 29/1998, de 13 de
juriòl, reguladora dera jurisdiccion contencio-
sa administrativa, en tèrme de dus mesi, a comp-
dar, respectivament, de londeman dera data de
recepcion dera corresponenta notificacion o des
de londeman dera sua data de publicacion en
DOGC.

En cas qu’era desestimacion deth recors de
reposicion se produsisque per silenci administra-
tiu, silenci que se produsís un viatge transcorrut
un mes a compdar dera data dera sua interpo-
sicion sense que s’age notificat era sua resolu-
cion, eth tèrme entara interposicion deth recors
contenciós administratiu serà de sies mesi a
compdar de londeman dera data en qu’eth re-
ferit recors de reposicion se pogue enténer des-
estimat per silènci administratiu.

Barcelona, 18 de juriòl de 2005

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Conselhèr prumèr

(05.199.113)

*
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—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general per ajustar els límits de la zona verda
de la cornisa del costat de ponent del sòl urbà,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament d’Urús.

—2 Publicar aquest acord en el 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, per
a la consulta i la informació que preveu l’arti-
cle 101 de la Llei esmentada, .als locals de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
carrer Cristòfol Grober, número 2

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa 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 no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial 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 pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 13 de juny de 2005

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(05.158.097)

EDICTE
de 13 de juny de 2005, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referents
a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 27 d’abril de 2005, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juli-
ol, i d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria sisena de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme i segons el procediment que asse-
nyala l’article 44 del Reglament de gestió urba-
nística, els expedients de sol·licitud d’autoritza-
ció d’obres en sòl no urbanitzable que es detallen
a continuació:

Exp.: 2002/003243/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

de sis habitatges de creixement en raval al camí
del Bosc, al terme municipal de Guils de Cer-
danya, promoguda per Maria Cabana Duran.

Exp.: 2005/016676/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar a la zona de les Car-
reres, a les parcel·les 141, 143 i 144, al terme
municipal de Sant Aniol de Finestres, promo-
guda per Jordi Rangil Brunet.

Exp.: 2005/016677/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar a la zona de les Car-
reres, a les parcel·les 16 i 19, al terme municipal
de Sant Aniol de Finestres, promoguda per
Josep Rubio Ribas.

Exp.: 2005/016684/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar a la zona de les Car-
reres, a les parcel·les 31 i 33, al terme municipal
de Sant Aniol de Finestres, promoguda per
Construccions Fàbregues, SL.

Exp.: 2005/016957/G
Sol·licitud per a la reforma i ampliació d’un

habitatge unifamiliar a les parcel·les 137 i 140 de
la urbanització les Carreres, al terme municipal
de Sant Aniol de Finestres, promoguda per
Rafael Llavero Moreno.

Exp.: 2005/016956/G
Sol·licitud per a la reforma i ampliació d’un

habitatge unifamiliar a les parcel·les 35 i 36 de
la urbanització les Carreres, al terme municipal
de Sant Aniol de Finestres, promoguda per
Alfons Gil Àvila.

Exp.: 2005/016683/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar a la zona de les Car-
reres, a les parcel·les 146, 149 i 150, al terme
municipal de Sant Aniol de Finestres, promo-
guda per Carmen Pujadas Salamaña.

Exp.: 2004/015266/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 84
bis de la urbanització Romanyà de la Selva, al
terme municipal de Santa Cristina d’Aro, pro-
moguda per Ramon Cruañas Ximinis.

Denegar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juli-
ol, i d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria sisena de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme i segons el procediment que asse-
nyala l’article 44 del Reglament de gestió urba-
nística, els expedients de sol·licitud d’autoritza-
ció de llicència d’obres en sòl no urbanitzable
que es detallen a continuació:

Exp.: 2005/016173/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar a la zona de Lluena,
parcel·la cadastral 202-a del polígon 3, al terme mu-
nicipal de Saus, promoguda per Jordi Soler Solis.

Exp.: 2005/016551/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la zona de
Lluena, a la parcel·la cadastral 66 del polígon 3,
al terme municipal de Saus, promoguda per
Inmocam, SL.

Exp.: 2005/016552/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la zona de
Lluena, a la parcel·la cadastral 128-B del polí-
gon 3, al terme municipal de Saus, promoguda
per Mercadomotika, SL.

Exp.: 2005/016554/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la zona de
Lluena, a la parcel·la cadastral 128-A del polí-
gon 3, al terme municipal de Saus, promoguda
per Mercadomotika, SL.

Exp.: 2005/016556/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la zona de
Lluena, parcel·la cadastral 73-B del polígon 3,
al terme municipal de Saus, promoguda per
Mercadomotika, SL.

Exp.: 2005/016557/G
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la zona de
Lluena, a la parcel·la cadastral 73-A del polígon
3, al terme municipal de Saus, promoguda per
Mercadomotika, SL.

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.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 13 de juny de 2005

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(05.159.121)

EDICTE
de 14 de juny de 2005, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referents
a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 27 de abril de 2005, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb el procediment
que estableix l’article 48.1 de la Llei 2/2002, de
14 de març, d’urbanisme, els expedients de sol·-
licitud de construccions i instal·lacions en sòl no
urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2004/015589/G
Sol·licitud per a la instal·lació d’una activitat

dedicada a planta de reciclatge de residus de la
construcció al veïnat de Llebrers de Dalt, núme-
ro 4-5, al terme municipal de Cassà de la Selva,
promoguda per Germans Cañet-Xirgu, SL.

Exp.: 2005/016311/G
Sol·licitud per a la construcció d’una planta

de compostatge de la fracció orgànica dels re-
sidus municipals (FORM), al terme municipal
de Llagostera, promoguda per Ute Solius.

Exp.: 2005/016329/G
Sol·licitud per a la instal·lació d’una estació

base de telefonia mòbil al paratge Devesetes -


