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Núm. 2669 
AJUNTAMENT DE  

GIRONA 
 
Edicte sobre aprovació definitiva de la 

modificació puntual del Pla parcial del Sector 
accés nord 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 10 de 
febrer de 2009, va adoptar el següent acord:  
 
“Primer.- Estimar les al·legacions presentades 
pel Patronat Benèfic Santa Creu de la Selva; i 
estimar en part les al·legacions presentades per 
l’entitat Antiga Pérez Xifra, SL i per la Sra. 
Maria Luz Guerrero Rivas, d’acord amb 
l’informe tècnic i jurídic obrant a l’expedient 
del que se’n donarà part als al·legants. 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació 
puntual del Pla Parcial del Sector Accés Nord i 
verificar el text refós de l’esmentat Pla Parcial, 
de conformitat amb el que disposa l’art. 79 del 
DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s‘aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme; i lliurar-
ne una còpia completa de la documentació 
tècnica i administrativa a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme, als efectes previstos en 
l’art. 86 de l’esmentat  DL 1/2005.” 
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa 
fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós-administratiu davant la Sala 
Contenciosa i Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos a comptar a partir del dia següent 
al de la publicació d’aquest Edicte. Potes-
tativament es pot interposar prèviament un 
recurs de reposició davant del Ple de la 
Corporació en el termini d’un mes, a comptar a 
partir del dia següent al de la publicació 
d’aquest Edicte. Si transcorre el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la data 
d’interposició del recurs de reposició sense que 
hagi estat dictada i notificada cap resolució 
expressa, s’entendrà desestimat. En aquest cas, 
el recurs contenciós-administratiu podrà 
interposar-se en el termini de sis mesos a 
comptar des del dia següent al de la data en 
que presumptament s’hagi desestimat el recurs 
de reposició.  
 
Annex normatiu 
 
2. NORMES URBANÍSTIQUES (text refós) 
 
Es modifiquen els articles 1, 4, 17, 19 i 20 del 
Pla Parcial Accés Nord aprovat definitivament 
per la CTU de Girona en data 26 de maig de 
2004. 
 
Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i 
vigència.  
 
Article 1. Naturalesa i objecte.  
Aquest document té la consideració de 
modificació puntual i text refós del Pla Parcial 
Accés Nord de Girona per l’ajust de l’orde-

nació del sector i per la millora de l’acces-
sibilitat i localització dels espais lliures.  
El Pla parcial urbanístic del sector Accés Nord, 
té per objecte l’ordenació detallada i complerta 
dels terrenys inclosos en el seu àmbit territorial 
i el seu desenvolupament, d’acord amb les 
previsions del Pla general d’ordenació urbana 
de Girona. L’abast de la modificació és l’ade-
quació de l’ordenació de l’edificació establerta 
al pla parcial, amb la delimitació i definició de 
nous gàlibs, per millorar l’ordenació de 
l’edificació i la seva accessibilitat, així com 
vialitat del sector. Amb aquesta finalitat es 
proposa la modificació de les Normes urba-
nístiques de l’esmentat pla parcial, així com els 
plànols 7 i 8 de proposta de zonificació i 
ordenació. 
 
Article 2. Àmbit territorial 
L’àmbit territorial del Pla parcial urbanístic és 
l’assenyalat gràficament als plànols d’orde-
nació i es troba delimitat al nord amb el gira-
tori anomenat Plaça Vila de Perpinyà, a l’est 
amb l’Avinguda de França, davant l’Hospital 
Dr. Trueta, al sud amb les edificacions que 
tenen l’accés des del camí de la Font de 
l’Abad, i a l’oest amb les instal·lacions espor-
tives de Sant Ponç i amb l’Avinguda Josep 
Tarradellas.  
 
Art. 3. Vigència 
Aquest document entrarà en vigor a partir de la 
publicació de l’aprovació definitiva en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva 
vigència serà indefinida, d’acord amb el que 
disposen els articles 92 i 100 del DL 1/2005 
del Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
Art. 4 Obligacions 
Les disposicions contingudes en el Pla Parcial 
urbanístic i la seva modificació obliguen al seu 
compliment per igual tant a l’Administració 
com als particulars. Seran d’aplicació les 
consideracions establertes en els documents de 
memòria, normativa i plànols normatius.  
 
Art. 5. Interpretació 
La interpretació del present document es farà 
d’acord amb el seu contingut i subjecte als 
seus objectius i finalitats. En cas de dubte i 
imprecisió prevaldrà la solució de menor 
edificabilitat i major dotació d’equipaments i 
espais lliures públics, les solucions que 
afavoreixin el domini públic sobre el privat, 
així com la documentació escrita sobre la 
gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la 
quantificació de les superfícies de sòl, supòsit 
en el qual cal atenir-se a la superfície real.  
En tot cas, i per allò que no estigui 
expressament regulat en aquesta normativa, 
s’ajustarà al que disposa el Pla General 
d’Ordenació de Girona, aprovat definitivament 
pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, el 28 de febrer de 2002 (DOGC 
núm. 3654 d’11 de juny de 2002).  
 
Art. 6. Modificacions 
Les modificacions del Pla Parcial urbanístic 
hauran de respectar les determinacions per 
ordre de jerarquia urbanística.  

No seran supòsits de modificació els ajustos 
d’alineació i rasants que no comportin distor-
sions en l’estructura general del sector, ni mo-
dificacions en la superfícies de les illes 
superiors al 5%. Tampoc ho seran les petites 
variacions ocasionades per a la millor adap-
tació sobre el terreny del projecte d’urba-
nització que no suposin modificacions en la 
superfície i per tant a l’edificabilitat, superior 
al 5%.  
 
Art. 7. Determinacions 
Les determinacions del Pla parcial urbanístic 
es despleguen en els següents documents:  
 
I. Memòria 
II. Informe Mediambiental 
III. Normes Urbanístiques 
IV. Pla d’etapes i avaluació econòmica 
V. Plànols d’informació i ordenació urbanís-
tica 
 
CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC.  
 
Secció 1. Qualificació del sòl i desplegament 
del Pla 
 
Article 8. Règim del sòl 
La classificació de l’àmbit del Pla Parcial 
urbanístic del sector Accés Nord és definit en 
el Pla General d’Ordenació de Girona, i 
correspon a la de sòl urbanitzable delimitat.  
 
Art. 9. Qualificació  
El Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord 
qualifica en zones i sistemes.  
 
S’entén per zones aquella part de terrenys dins 
la qual es poden exercir els drets relatius a 
l’edificació, d’acord amb els condicionants del 
Pla Parcial urbanístic.  
 
S’entén per sistemes els terrenys que 
constitueixen l’estructura del sector, i que són 
de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament 
de Girona. 
 
Art. 10. Desenvolupament 
Per al desenvolupament del present Pla Parcial 
urbanístic es podran redactar projectes de 
reparcel·lació, així com el projecte d’urba-
nització complementari, els quals respectaran 
les determinacions del Pla Parcial urbanístic, 
les seves modificacions i del Pla General.  
 
Art. 11 Parcel·lacions 
Conforme a les determinacions de l’article 184  
de la Llei d’urbanisme, estarà subjecte a la 
prèvia llicència qualsevol parcel·lació urba-
nística dins l’àmbit d’ordenació del present 
Pla.  
 
Art. 12. Projectes d’Urbanització comple-
mentaris.  
Els projectes d’urbanització complementaris 
que es redactin en desenvolupament del Pla 
Parcial urbanístic del sector Accés Nord, 
hauran d’ajustar-se al que disposa l’article 87 
de la Llei d’urbanisme i d’altres condicions 
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que li siguin d’aplicació. Així mateix, serà pre-
ceptiu l’acompliment de les determinacions de 
la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques, 
així com al Decret 135/1995 de desplegament 
de la Llei.  
 
Secció 2. Sistema d’actuació i divisió poli-
gonal 
 
Art. 13. Sistemes d’actuació 
L’execució del Pla Parcial urbanístic de l’Ac-
cés Nord es farà pel sistema de reparcel·lació 
amb la modalitat de cooperació. Segons 
l’article 133 de la Llei d’Urbanisme, l’apli-
cació d’aquest sistema comporta que els 
propietaris del polígon aportin el sòl de cessió 
obligatòria i gratuïta l’Administració executi 
les obres d’urbanització a càrrec de dits pro-
pietaris. Els costos d’urbanització aniran a 
càrrec dels propietaris afectats. L’Ajuntament 
de Girona, com a receptor del 10% d’apro-
fitament mig, participarà en els esmentats 
costos en aquesta proporció.  
 
Art. 14. Divisió poligonal 
Es preveu el desenvolupament del Pla Parcial 
urbanístic en un únic polígon d’actuació 
urbanística, corresponent a l’àmbit total del 
sector urbanitzable.  
 
Art. 15. Procediment 
El procediment a seguir per a l’execució del 
Pla Parcial urbanístic s’ajustarà al que disposa 
el Títol IV del DL 1/2005 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme.  
 
Secció 3. Determinacions del Pla Parcial 
urbanístic  
 
Art 16. Sistemes i zones 
El Pla Parcial urbanístic del sector Accés 
Nord, conté les següents qualificacions, que 
segueixen les establertes en el Pla General de 
Girona: 
 
Sistemes: 
- Sistema d’espais lliures (clau C) 
- Sistema d’equipaments comunitaris (clau E) 
- Sistema viari,(clau A) 
 
Zones: 
- Zona de dotacions i serveis privats (clau 3) 
 
Article 17. Regulació detallada dels sistemes. 
El Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord 
manté els conceptes, determinacions i termi-
nologia pels sistemes definits en el Pla General 
d’Ordenació de Girona, així com les con-
dicions, normatives generals que li són d’apli-
cació. 
 
En caràcter particular resulten d’aplicació les 
següents categories: 
 
Dins el sistema d’espais lliures: 
1. El sistema de places, parcs i jardins urbans 
(clau C.1). En aquesta àrea es procedirà a 
completar la vegetació amb espècies autò-

ctones. Tanmateix es preveu un camí de sorra, 
amb una urbanització adequada al tipus 
d’entorn més natural, que amb caràcter de 
trànsit restringit restableixi l’accés preexistent 
a una parcel·la fora de l’àmbit d’actuació. Per 
la resta de condicions seran d’aplicació les 
determinacions de la normativa general. 
 
Dins el sistema d’equipaments comunitaris: 
1. El sistema d’equipament esportiu (Clau Ee). 
2. El sistema d’equipament cultural, sanitari-
assistencial i administratiu (Clau Ec/s/a). En 
aquesta àrea d’acord amb les condicions de 
l’entorn l’edificabilitat màxima serà d’1,20 
m2sostre/m2sòl; i una ocupació màxima de 
l’edificació del 40%, amb una alçada màxima 
corresponent a planta baixa més dues plantes 
pis. 
 
Dins el sistema viari: 
1. La xarxa viària urbana (Clau A.2). 
2. La xarxa viària peatonal (Clau A.3). 
 
Article 18. Regulació detallada de les zones. 
El Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord 
manté els conceptes, determinacions i termi-
nologia de les zones definides en el Pla 
General d’Ordenació de Girona, corresponents 
a la zona de dotacions i serveis privats en la 
categoria d’espais oberts (Clau 3.2) i amb les 
següents subzones: 
 
Subzona de dotacions serveis privats (Clau 
3.2.g) 
Subzona de dotacions serveis privats (Clau 
3.2.h) 
 
Article 19. Determinacions particulars per a la 
zona de dotacions i serveis privats amb espais 
oberts (clau 3.2g i 3.2h). 
 
1. Definició 
Comprèn la superfície destinada a la implan-
tació d’usos i activitats privades, caracteritzats 
per una volumetria especial unitària derivada 
d’una operació de concentració de l’apro-
fitament del sector. 
 
2. Subzona. 
D’acord amb les subzones definides en el Pla 
General, les presents s’identifiquen amb les 
lletres “g”, és a dir: 3.2.g i “h” és a dir 3.2.h. 
 
3. Condicions de parcel·lació. 
La parcel·la mínima és de 4.000 m2, a la 
subzona 3.2.g; la subzona 3.2.h es constituirà 
com a parcel·la única. La façana mínima en 
ambdós casos serà de 50 metres. 
Per cada parcel·la es podran admetre fins a 2 
usos principals o dominants sempre que un 
d’ambdós sigui el d’allotjament col·lectiu.  
Dintre de cada parcel·la o illa, l’edificació es 
construirà d’acord amb un únic projecte. 
 
4. Condicions d’edificació. 
El tipus d’ordenació serà d’edificació aïllada. 
Es consideren paràmetres bàsics l’edificabi-
litat, l’ocupació, l’alçada reguladora, el gàlib i 
la posició de l’edificació. 

4.1 Edificabilitat: l’edificabilitat màxima 
admesa serà la resultant d’aplicar un coeficient 
d’edificabilitat net sobre la parcel·la d’1,20 
m2sostre/m2sòl, per la subzona 3.2.g i 0,70 
m2st/m2s per la subzona 3.2.h. 
 
4.2. Ocupació: l’ocupació màxima de la par-
cel·la serà del 40 %. En subsòl i dins l’ocu-
pació esmentada, s’admetran fins a 4 plantes 
soterrani.  
 
4.3. Alçada:  
l’alçada reguladora màxima serà de 17 metres 
corresponents a planta baixa més quatre 
plantes pis a ambdues zones, mesurades en tot 
el contorn de l’edificació a partir de la cota 
topogràfica de la rasant definitiva de la par-
cel·la transformada (art. 89 a 91 de la 
normativa de Pla General). 
en la zona 3.2h i per mantenir les condicions 
d’assolellament de la parcel·la veïna, s’est-
ableix una franja de protecció de 17m des del 
límit nord de la subzona (corresponent al 
carrer peatonal – Clau A3 - ) on l’alçada regu-
ladora no superarà els 11 metres corresponents 
a B+2. 
 
4.4. Posició de l’edificació: en el plànol núm. 8 
es fixen els gàlibs dintre dels quals s’haurà 
d’implantar l’edificació. Dintre d’aquest gàlib, 
les edificacions se situaran de manera que no 
superi una longitud continua de més de 60 
metres. Les separacions mínimes als límits de 
parcel·la són de 4 metres. 
 
4.5. Adaptació topogràfica: les plataformes 
d’anivellament dels terrenys es faran de forma 
que el màxim desnivell entre el terreny 
transformat i el natural serà d’1,50 metres per 
sobre i per sota d’aquest. Aquests límits mà-
xims de variació topogràfica s’aplicaran tant a 
l’interior com en els seus límits. Tanmateix les 
plataformes s’hauran de disposar de forma que 
no ultrapassin els talussos de pendent 1/3 
(alçada/base). La distància mínima entre dos 
canvis d’anivellació serà com a mínim de 6 
metres. No es permeten murs de contenció de 
terres en els límits de parcel·la. En l’interior, 
aquests no sobrepassaran els tres metres d’al-
çada i aniran tractats amb materials adequats a 
les condicions naturals de l’entorn. 
 
En les àrees lliures d’ocupació de l’edificació 
no es permet la construcció de murs de 
contenció, ni en general, moviments de terres 
que alterin les condicions naturals i topo-
gràfiques de l’entorn. Únicament s’admeten les 
mínimes adaptacions topogràfiques necessàries 
com a conseqüència de la seva utilització a 
espai lliure i pel seu accés. 
 
4.6. Espais lliures de la parcel·la: els espais 
lliure de parcel·la es destinaran a jardí privat o 
col·lectiu, a instal·lacions esportives i altres 
elements d’esbarjo, així com d’aparcament al 
servei de l’edificació. Aquest últim ús es limita 
al gàlib on s’ha de situar l’edificació. 
El tractament d’aquests espais serà objecte 
d’un projecte específic, que s’aportarà conjun-
tament amb el d’obres d’edificació, i que 
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restarà preferentment ajardinat, limitant-se les 
superfícies pavimentades al 20% de la 
superfície lliure d’edificació. 
 
4.7. Tanques: el projecte d’obres haurà 
d’incloure la definició del tancament exterior 
de la parcel·la, que tindrà una alçada màxima 
d’1,80 metres, amidats des de la rasant de 
l’espai públic, dels quals només 80 cm, podran 
ser massissos i la resta haurà de ser calada o 
amb elements vegetals. 
 
5. Condicions d’ús. 
 
5.1. Es fixen com a usos dominants: 
 
a. Hoteler 
b. Oficines i Serveis 
c. Sanitari 
d. Assistencial 
e. Cultural 
f. Administratiu 
g. Allotjament col·lectiu (entenem que “allot-
jament” fa referència a habitatges en qualsevol 
dels règims de protecció oficial establerts en la 
legislació vigent i que contempli un mínim del 
10% del sostre total de la parcel·la que es 
destinarà a instal·lacions i serveis comuns amb 
gestió centralitzada).  
Aquest ús es limitarà en el projecte de 
reparcel·lació al 60% del sostre total del pla 
parcial. 
 
5.2. Es fixen com a usos compatibles que 
hauran de ser sempre complementaris dels 
dominants: 
 
h. Comerç petit. Amb una superfície màxima 
de 200 m2 per establiment. 
i. Restauració 
j. Serveis tècnics 
k. Esportiu 
l. Aparcament 
m. Habitatge unifamiliar, únicament pel per-
sonal de vigilància, conservació o guarda de 
l’establiment. 
 
5.3. La previsió d’aparcament es realitzarà 
d’acord amb els paràmetres definits en els 
normes urbanístiques del PGOU. 
 
Article 20. Disposicions addicionals. 
 
1. Per tot allò no regulat específicament en 
aquesta modificació puntual del Pla General 
serà d’aplicació la regulació establerta a les 
normes urbanístiques del text refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Girona. 
2. D’acord amb el que estableix el text refós 
del PGOU i la legislació vigent en matèria 
urbanística, caldrà reservar el sostre corres-
ponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector en favor de l’Ajuntament.  
 
Girona, 11 de febrer de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 

Núm. 2670 
AJUNTAMENT DE 

 GIRONA 
 
Edicte sobre aprovació del plec de 

clàusules que regirà la licitació per a 
l’adjudicació d’un contracte d’obres 

 
Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió 
Local (FEIL)  
 
Per resolució de l'Alcaldia-Presidència de data 
13 de febrer de 2009 s'aprovà, de conformitat 
amb l'article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Cata-
lunya, el plec de clàusules jurídico-admi-
nistratives i econòmiques particulars que regirà 
la licitació que simultàniament es convoca, per 
adjudicar el contracte de les obres corres-
ponents al projecte de millora del paviment 
plaça Vicens Vives, d'acord amb les con-
dicions que s'enumeren a continuació:  
 
1. Entitat adjudicadora  
a) Organisme: Ajuntament de Girona  
b) Dependència que tramita l'expedient: Secció 
de Contractació. 
c) Número d'expedient: 2009001891. 
 
2. Objecte del contracte.  
a) L'objecte del contracte són les de les obres 
corresponents al projecte de millora del 
paviment plaça Vicens Vives  
b) Divisió per lots i número: no procedeix  
c) Termini d'execució: s'estableix un termini 
màxim d'execució de les obres de 6 mesos, 
comptats a partir del dia natural següent a la 
data de la signatura de l'acta de comprovació 
del replanteig. 
 
3. Tramitació i procediment.  
a) Tramitació: urgent  
b) Procediment d'adjudicació: obert, atenent a 
una pluralitat de criteris de valoració. 
 
4. Pressupost base de licitació.  
Tres-cents vuitanta-cinc mil vuit-cents qua-
ranta-dos euros amb noranta-vuit cèntims 
(385.842,98 €), IVA exclòs. 
 
5. Publicitat i perfil del contractant.  
1. La present licitació es publicarà mitjançant 
anunci en el ButlletíOficial de la Província 
(BOP) i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). 
2. L'anunci també es publicarà en el Perfil del 
contractant de l'Ajuntament de Girona, 
accessible a través de la pàgina web: 
http://www.ajuntament.gi/licitacions/licitacion
s.php  
 
6. Obtenció de documentació i informació.  
a) Entitat: Ajuntament de Girona. Secretaria 
General. Secció de Contractació. 
b) Adreça: Plaça del Vi, número 1. 
c) Localitat i codi postal: Girona-17004. 
d) Telèfon: 972.419.022. 
e) Fax: 972.419.495. 

f) Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 
les 09.00 a les 14.00 hores. 
 
7. Drets, obligacions i condicions especials 
d'execució.  
Veure clàusules VIII i XXVII del plec de 
clàusules jurídico-administratives i econòmi-
ques particulars. 
 
8. Classificació exigible.  
En els contractes de quantia igual o superior a 
350.000,00 €, de conformitat amb la Dispo-
sició Addicional sisena del Reial Decret-Llei, 
9/2008, de 28 de novembre, serà requisit 
necessari. 
 

Grup Subgrup Categoria
C 6 d

 
Veure clàusula XI del Plec de clàusules 
jurídico-administratives i econòmiques parti-
culars. 
 
9. Garanties.  
Per concòrrer a la licitació regulada en aquest 
plec, no és necessària la constitució de garantia 
provisional. S'estableix una garantia definitiva 
equivalent al 5% del preu d'adjudicació del 
contracte, IVA exclòs, que l'adjudicatari haurà 
de constituir en qualsevol de les formes 
determinades en l'article 84 de la LCSP. 
 
10. Lloc i termini de presentació de les 
proposicions.  
Veure clàusula XIII del plec de clàusules 
jurídico-administratives i econòmiques parti-
culars. 
 
11. Criteris per a l'adjudicació del contracte.  
De conformitat amb l'article 134 de la Llei 
s'estableix una pluralitat de criteris de valo-
ració objectius que serviran de base per a 
l'adjudicació i que s'indiquin per ordre decrei-
xent d'importància degudament ponderats:  
 
A. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUA-
BLES MITJANÇANT FÒRMULES.  
 
1. MILLORES DEL PROJECTE. 
Relacionades amb l'objecte del contracte i que 
no suposin cap cost addicional per l'Ajun-
tament. 
Si la millora presentada és inferior a la 
proposada és farà el càlcul proporcional. 
Millora 1. (4 punts). 
Millora i substitució puntual del paviment de 
panot deteriorat a la zona definida com àmbit 
del sector. 
Millora 2. (12 punts). 
Substitució/col.locació d´elements de mobliari 
urbà definits en l´àmbit del sector per models 
iguals als defintis en el projecte.- 10 bancs, 4 
papereres- 
Millora 3. (14 punts). 
Sustitució de les lluminàries existents a la zona 
del sector del carrer berenguer Carnisser per 
tipus leds. -11 
unitats- 
 


