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GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre adopció d’un acord.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2011, va adoptar 
el següent acord:

“Primer.- Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Girona i l’entitat 
Mas Cebrià, SL, i sotmetre’l a informació pública, d’acord amb el que disposa 
l’article 104 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i l’article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i lliurar-ne una còpia a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme.

Segon.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edifi-
cació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, d’acord amb el que disposa l’article 73.2 del 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, pel 
termini d’un any.

Tercer.- Aprovar inicialment el Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia, 
de conformitat amb el que disposa l’art. 81 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i sotmetre’l a informació pública, 
pel termini d’un mes, d’acord amb les previsions de l’article 85.4, mitjançant la 
publicació d’Edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en la premsa local.

Quart.- Sol·licitar informe als Serveis Territorials de Cultura; d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; a l’Agència Catalana de l’Aigua; i 
a l’Institut Geològic de Catalunya, tots ells de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa l’article 85.5 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme.”

L’expedient i totes les actuacions s’exposen a l’Oficina d’Informació i Atenció 
Ciutadana i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè puguin ser examinats i presentar-se, en el 
seu cas, escrit d’al·legacions al Registre General, pel termini d’un mes, comptat des 
de la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la premsa local. Així mateix, també es 
pot consultar a través del web municipal (www.girona.cat/urbanisme).

Girona, 13 d’abril de 2011

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa
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