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de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l’arxiu de pla-
nejament de la Direcció General d’Urbanisme
del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, plan-
ta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 8 de març de 2007

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona

(07.067.198)

EDICTE

de 12 de març de 2007, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referent
als municipis de Torroella de Montgrí, Blanes,
Girona, Sant Ferriol, Calonge, Ger i l’Escala.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 08 de febrer de 2007, va
adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2006 / 025594 / G
Modificació del Pla general per adaptar-lo al que
estableix la Llei 25/2003 que declara paratge
natural d’interès nacional la finca Pinya de Rosa,
al terme municipal de Blanes

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

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general per adaptar-lo al que estableix la Llei
25/2003 que declara paratge natural d’interès
nacional la finca Pinya de Rosa, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament de Blanes, amb el
benentès que aquesta modificació només afecta
els àmbits de protecció delimitats pel Decret 290/
2006, de 4 de juliol, pel qual es delimita el Pa-
ratge Natural d’Interès Nacional de Pinya de
Rosa i es modifica el Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’in-
terès natural, per ampliar l’espai de Pinya de
Rosa (DOGC 4670 de 6.7.2006).

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a l’e-
fecte de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’urbanisme.

—3 Indicar a l’Ajuntament de Blanes que les
altres modificacions fora de l’àmbit afectat per
la Llei 25/2003 i el Decret 290/2006, com ara la
proposta de classificar com a sòl urbà no con-
solidat uns terrenys inclosos en l’anterior Pla par-
cial Pinya de Rosa qualificats amb la Clau Z7-
Comercial serveis, o la supressió de la clau D,
Sistema d’equipaments i dotacions comunitàries,
que el Pla general vigent atorga al Centre d’Es-
tudis Avançats de Blanes, hauran de ser objecte
de la tramitació de la corresponent modificació
del Pla general.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2000 / 000177 / G
Modificació de Pla general referent a l’alineació
del passatge de vianants entre el passeig Josep
Mundet i carrer Sant Antoni, al terme municipal
de Calonge

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

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general d’ordenació urbana referent a l’ali-
neació del passatge de vianants entre el Passeig
Mundet i carrer Sant Antoni, promogut i tramès
per l’Ajuntament de Calonge.

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a l’e-
fecte de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 89 del Decret legislatiu 1/1990, de
12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents a Catalunya en ma-
tèria urbanística .

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2005 / 020536 / G
Modificació del Pla general per a la creació d’un
polígon de tallers artesanals, al terme municipal
de Ger

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

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació del Pla general per a la creació d’un
polígon de tallers artesanals, promoguda i tra-
mesa per l’Ajuntament de Ger, i publicar aquest
acord en el DOGC.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2006 / 025749 / G
Modificació núm. 9 del Pla general c. Torre Gi-
ronella, al terme municipal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual núm. 9 del Pla general carrer Torre
Gironella, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment de Girona.

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a l’e-
fecte de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2007 / 026068 / G
Modificació del Pla general quant al canvi de
tipologia d’edificació al carrer Margarida a la
zona de Riells, al terme municipal de L’Escala

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

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la modi-
ficació del Pla general quan al canvi de tipologia
d’edificació al carrer Margarida a la zona de Ri-
ells, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de
l’Escala, i publicar aquest acord en el DOGC.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2006 / 025508 / G
Modificació de les Normes subsidiàries en l’àmbit
de la zona d’equipaments del sòl urbà industri-
al del camí de Juïnyà, al terme municipal de Sant
Ferriol

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

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries en l’àmbit de la zona
d’equipament del sòl urbà industrial del camí de
Juïnyà, promoguda i tramesa per l’Ajuntament
de Sant Ferriol, amb les correccions d’ofici se-
güents:

. Es grafia en el plànol número 2, Planejament
proposat, el nou límit del sector de desenvolu-
pament industrial Pla de les Carreteries i Pla de
Can Güell.

. S’incorpora la normativa urbanística d’a-
questa modificació, amb els paràmetres fixats
en el segon apartat de la resolució del conseller
de Política Territorial i Obres Públiques de 26
de març de 2004, amb el conseqüent canvi de
superfície del sector.

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a l’e-
fecte de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2007 / 026016 / G
Modificació del Pla general en l’àmbit de dues
zones verdes de la urbanització els Griells, al
terme municipal de Torroella de Montgrí

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

—1 Aprovar definitivament la modificació de
Pla general en l’àmbit de dues zones verdes de
la urbanització els Griells, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a l’e-
fecte de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a
la via administrativa, es pot interposar recurs d’al-
çada, 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 administra-
cions 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 comp-
tar des 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 alesho-
res oberta la via contenciosa administrativa.

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, número 2.

Girona, 12 de març de 2007

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(07.071.051)

EDICTE

de 12 de març de 2007, 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 8 de febrer de 2007, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:
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Aprovar, de conformitat amb el procediment
establert a 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.: 2006 / 021300 / G
Sol·licitud per a la instl·lació d’un parc eòlic

amb tres aerogeneradors, denominat Serra de
l’Hoste, al terme municipal de Capmany, pro-
moguda per Zonda Eòlica, SL.

Exp.: 2006 / 021301 / G
Sol·licitud per a la instl·lació d’una activitat

central fotovoltaica de 100 KW per a la fabrica-
ció d’energia elèctrica, al terme municipal de
Capmany, promoguda per Josep Castellà Jua-
nola.

Exp.: 2006 / 023626 / G
Sol·licitud per a la reconstrucció del mas el

Llober de les Planes, al terme municipal de Les
Planes d’Hostoles, promoguda per Juli Llover
March.

Exp.: 2006 / 023659 / G
Sol·licitud per a la construcció d’un habitat-

ge adossat al mas Grassot, al terme municipal
de Pals, promoguda per Marta Grassot Esteba.

Exp.: 2006 / 022273 / G
Sol·licitud per a la construcció d’un camí fo-

restal a la finca mas el Roig, al terme municipal
de Ripoll, promoguda per Montserrat Mir Pla-
nas.

Exp.: 2005 / 018901 / G
Sol·licitud per a la instal·lació d’un nou trans-

formador de 40 MVA 110/25 Kv i noves cabines
de 25 Kv en una subestació, al terme municipal
de Sils, promoguda per Endesa Distribución
Eléctrica, SLU -Direcció zona Girona-.

Exp.: 2006 / 023656 / G
Sol·licitud per al canvi d’ús de can Valls en

restaurant, al terme municipal de Vilobí d’O-
nyar, promoguda per Ohara Silva Martínez.

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, número 2.

Girona, 12 de març de 2007

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(07.071.089)

EDICTE

de 12 de març de 2007, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Barcelona refe-
rents a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona, en la sessió de 20 de novembre de 2006,
va adoptar, entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb el procediment
establert a l’article 48 del Decret legislatiu 1/
2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, els expedients de
sol·licitud de construccions i instal·lacions en sòl
no urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2005/021014/B
Implantació d’una instal·lació solar fotovol-

taica a la finca la Perera, al terme municipal
d’Avià, promoguda per Energies Renovables
del Pirineu, SL.

Exp.: 2006/024691/B
Instal·lació d’una nova línia soterrada de MT

a 5,25 kv preparada per 20 kv des del suport 74
de la línia Ametlla-Centelles a un nou centre de
transformació ET 804 can Coll, al terme muni-
cipal de Bigues i Riells, promoguda per Es-
tabanell y Pahisa, SA.

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 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l’arxiu de pla-
nejament de la Direcció General d’Urbanisme
del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, plan-
ta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 12 de març de 2007

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona

(07.071.184)

EDICTE

de 12 de març de 2007, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Barcelona refe-
rents a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona, en la sessió de 20 de novembre de 2006,
va adoptar, 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.: 2005/018668/B
Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat

a la parcel·la 31 de la Vendrella a la zona de can
Servitge, al terme municipal de Rajadell, pro-
moguda per Jordi Garriga Morera.

Exp.: 2006/023796/B
Legalització de l’habitatge situat a la parcel·-

la 111 del carrer del Bruch de la urbanització can
Fosalba, al terme municipal dels Hostalets de
Pierola, promoguda per Antonio Brito Ferrera.

Exp.: 2006/024049/B
Construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat

a la urbanització can Fosalba, 133, al terme
municipal dels Hostalets de Pierola, promoguda
per Juan Antonio Monpean Pàrraga.

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 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l’arxiu de pla-
nejament de la Direcció General d’Urbanisme
del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, plan-
ta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 12 de març de 2007

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona

(07.071.186)

EDICTE

de 12 de març de 2007, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Barcelona refe-
rents a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona, en la sessió de 14 de desembre de 2006,
va adoptar, entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb el procediment
establert a l’article 48 del Decret legislatiu 1/
2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, els expedients de
sol·licitud de construccions i instal·lacions en sòl
no urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2006/022149/B
Construcció d’un celler d’elaboració de vins i
caves al barri de les Cases Noves, al terme mu-


