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El present edicte serà inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Ge-
neralitat i romandrà exposat al públic durant el
termini anteriorment indicat, a l’Oficina Mu-
nicipal d’Informació Ciutadana i en el tauler
d’edictes d’aquest Ajuntament, als efectes de la
formulació de reclamacions.

Girona, 30 de juny de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-159427 (06.187.185)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre modificació
d’un pla urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2006, les
quinze rectificacions, correccions i puntualitza-
cions del Pla General d’ordenació urbana de
Girona, de conformitat amb el que disposa l’art.
94 en relació a l’art. 83 del DL 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, s’exposa l’expedient i tot l’actu-
at a l’Oficina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’Urbanisme, perquè puguin ésser examinats i
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions
al Registre General, d’acord amb el que preveu
el propi art. 83 i la disposició addicional setena
del DL 1/2005, mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la
premsa local.

Girona, 5 de juliol de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-160076 (06.194.002)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre modificació
d’un pla urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2006, la
modificació puntual del Pla General de Girona,
relativa a l’adequació dels paràmetres de la Uni-
tat d’Actuació Mas Palahí, de conformitat amb
el que disposa l’art. 94 en relació a l’art. 83 del
DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’exposa l’ex-
pedient i tot l’actuat a l’Oficina d’Informació
Ciutadana i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè pu-
guin ésser examinats i presentar-se, en el seu cas,
escrit d’al·legacions al Registre General, d’acord
amb el que preveu el propi art. 83 i la disposi-
ció addicional setena del DL 1/2005, mitjançant
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en la premsa local.

Girona, 5 de juliol de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-160077 (06.194.003)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre modificació
d’un pla urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2006, la
modificació puntual del Pla General de Girona,
relativa a la normativa dels elements sobre
ARM en les qualificacions amb clau 5.2, de con-
formitat amb el que disposa l’art. 94 en relació
a l’art. 83 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
s’exposa l’expedient i tot l’actuat a l’Oficina d’In-
formació Ciutadana i a l’Àrea d’Urbanisme,
perquè puguin ésser examinats i presentar-se,
en el seu cas, escrit d’al·legacions al Registre
General, d’acord amb el que preveu el propi art.
83 i la disposició addicional setena del DL 1/
2005, mitjançant edictes publicats en el Butlle-
tí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en la premsa local.

Girona, 5 de juliol de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-160078 (06.194.004)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre modificació
d’un pla urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2006, la
modificació puntual del Pla General de Girona,
per l’adequació dels paràmetres 3.2 i 3.2.b) de
la normativa urbanística, de conformitat amb el
que disposa l’art. 94 en relació a l’art. 83 del DL
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, s’exposa l’expe-
dient i tot l’actuat a l’Oficina d’Informació Ciu-
tadana i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè puguin
ésser examinats i presentar-se, en el seu cas,
escrit d’al·legacions al Registre General, d’acord
amb el que preveu el propi art. 83 i la disposi-
ció addicional setena del DL 1/2005, mitjançant
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en la premsa local.

Girona, 5 de juliol de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-160079 (06.194.005)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre modificació
d’un pla urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2006, la
modificació puntual del Pla General de Girona,
relativa a l’ampliació de l’àmbit dels equipa-
ments públics de Taialà, de l’Escola de l’Annexa
i del Campus de Montilivi de la Universitat de
Girona, de conformitat amb el que disposa l’art.
94 en relació a l’art. 83 del DL 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, s’exposa l’expedient i tot l’actu-
at a l’Oficina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’Urbanisme, perquè puguin ésser examinats i
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions
al Registre General, d’acord amb el que preveu
el propi art. 83 i la disposició addicional setena
del DL 1/2005, mitjançant edictes publicats en
el BOP, en el DOGC i en la premsa local.

Girona, 5 de juliol de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-160080 (06.194.006)

GIRONA

EDICTE

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

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 4 de juliol de 2006, va adoptar el següent
acord:

Aprovar definitivament la Modificació del Pla
Parcial Sector Mas Marroc, de conformitat amb
el que disposa l’art. 79.1.a) del DL 1/2005, de 26
de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

Contra el present acord, que és definitiu i posa
fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant al Tri-
bunal superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent de la publicació d’aquest Edicte. Po-
testativament es pot interposar prèviament un
recurs de reposició davant del Ple de la Corpo-
ració en el termini d’un mes, a comptar a par-
tir del dia següent de la publicació d’aquest
Edicte. Si transcorre el termini d’un mes a comp-
tar des del dia següent al de la data d’interpo-
sició del recurs de reposició sense que hagi es-
tat 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 què presumptament
s’hagi desestimat el recurs de reposició.

NORMATIVA:

II. Normes urbanístiques.

Les determinacions normatives proposades
en la present Modificació puntual de les Normes
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urbanístiques del Pla parcial Mas Marroc es de-
tallen a continuació comparant-les amb el redac-
tat del text vigent.

NORMES URBANÍSTIQUES PPU VIGENT

Article 10. Sistema d’actuació.
L’execució del present pla parcial del Sector

Mas Marroc s’executarà en un únic polígon d’ac-
tuació, i es desenvoluparà pel sistema de re-
parcel·lació en la seva modalitat de cooperació
segons es defineix en els articles 133 a 135 i con-
cordants de la Llei 2/2002, atès que es tracta d’un
pla parcial d’iniciativa pública.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 10. Sistema d’actuació.
L’execució del present pla parcial del Sector

Mas Marroc s’executarà en un únic polígon d’ac-
tuació, i es desenvoluparà pel sistema de re-
parcel·lació en la seva modalitat de cooperació
segons es defineix en els articles 133 a 135 i con-
cordants de la Llei 2/2002, atès que es tracta d’un
pla parcial d’iniciativa pública.

L’execució del polígon podrà fer-se per fases,
d’acord amb el fixat al Pla d’etapes.

NORMES URBANÍSTIQUES PPU VIGENT

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 22. Zona de dotacions i serveis privats
amb espais oberts. Clau 3.2.

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:
PARÀMETRES: Ocupació màxima.
COND. GENERALS: art. 66 PG.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES: A la sub-

zona 3.2.g: 30%.
A la subzona 3.2.h: en planta baixa i planta

primera 65% a la resta de plantes el 30%
A la subzona 3.2.i: 50%

NORMES URBANÍSTIQUES PPU VIGENT

Article 22. Zona de dotacions i serveis privats
amb espais oberts. Clau 3.2.

5. CONDICIONS D’ÚS

ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT

Hab. Unifamiliar: ......... Compatible (1)
Hab. Plurifamiliar: ........ Incompatible
Comerç petit: ................ Compatible (2)
Comerç mitjà: ................ Incompatible
Comerç gran: ................. Incompatible
Oficines i serveis: .......... Compatible
Hoteler: .......................... Compatible
Industrial: ...................... Incompatible
Estació de servei ........... Compatible
Sanitari: .......................... Compatible
Assistencial: .................. Compatible
Cultural / Religiós: ........ Compatible
Recreatiu: ...................... Compatible
Restauració: .................. Compatible
Esportiu: ........................ Compatible
Administratiu: ............... Compatible
Serveis tècnics: .............. Compatible

Aparcament: Compatible
(1) Es permet únicament l’ús d’habitatge pel

personal de vigilància, conservació o guarda de
l’establiment.

(2) S’admet únicament com a ús complemen-
tari.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 22. Zona de dotacions i serveis privats
amb espais oberts. Clau 3.2.

5. CONDICIONS D’ÚS

ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT
Hab. Unifamiliar: ......... Compatible (1)
Hab. Plurifamiliar: ........ Incompatible
Comerç petit: ................ Compatible (2)
Comerç mitjà: ................ Compatible (3)
Comerç gran: ................. Incompatible
Oficines i serveis: .......... Compatible
Hoteler: .......................... Compatible
Industrial: ...................... Incompatible
Estació de servei ........... Compatible
Sanitari: .......................... Compatible
Assistencial: .................. Compatible
Cultural / Religiós: ........ Compatible
Recreatiu: ...................... Compatible
Restauració: .................. Compatible
Esportiu: ........................ Compatible
Administratiu: ............... Compatible
Serveis tècnics: .............. Compatible

Aparcament: Compatible
(1) Es permet únicament l’ús d’habitatge pel

personal de vigilància, conservació o guarda de
l’establiment.

(2) En la subzona 3.2.i, s’admet únicament
com a ús complementari.

(3) No s’admet en la subzona 3.2.i.

IV. PLA D’ETAPES.
Aquest document modifica el punt 4.2 PLA

D’ETAPES del PPU Mas Marroc que queda re-
dactat:

1. El present Pla parcial s’executarà en un
únic polígon d’actuació, en un termini de 10 anys
que podrà ser prorrogat i en tres etapes o fases
d’urbanització. L’àmbit de cada una de les fases
es grafia en el plànol adjunt.

La primera compren les obres d’urbanització
ja executades de la ronda perimetral Sud, via-
ducte, adequació dels espais lliures del nord i el
tram de passeig col.lindant. En relació al viaduc-
te només s’imputarà com al sector la meitat del
seu cost.

La segona compren el vial i viaducte de La
Gerundense, l’adequació dels espais lliures del
sud i el tram de passeig colindant. S’executarà
a instàncies dels propietaris del sector o a ins-
tàncies de l’administració quan les obres d’ur-
banització del sector Vallvera – Sitjar de Salt
s’hagin executat en almenys el 50 %. En rela-
ció al viaducte només s’imputarà com al sector
la meitat del seu cost.

La tercera compren la resta d’obres del sec-
tor situades en la seva part central. S’executa-
rà a instàncies dels propietaris del sector. Podrà
executar-se en dues subfases, d’acord el grafi-
at en el plànol adjunt.

2. Els projectes d’urbanització de les tres
fases entraran en vigor simultàniament a l’en-
trada en vigor del pla parcial. Els projectes d’ur-
banització complementaris es redactaran quan
siguin necessaris per l’execució de la fase cor-
responent.

Girona, 5 de juliol de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-160081 (06.194.008)

GIRONA

EDICTE

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

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 4 de juliol de 2006, va adoptar el següent
acord:

Aprovar definitivament el PMU de la UA
Mas Gri, de conformitat amb el que disposa l’art.
79 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’apro-
va el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Contra el present acord, que és definitiu i posa
fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant al Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent de la publicació d’aquest Edicte. Po-
testativament es pot interposar prèviament un
recurs de reposició davant del Ple de la Corpo-
ració en el termini d’un mes, a comptar a par-
tir del dia següent de la publicació d’aquest
Edicte. Si transcorre el termini d’un mes a comp-
tar des del dia següent al de la data d’interpo-
sició del recurs de reposició sense que hagi es-
tat 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 què presumptament
s’hagi desestimat el recurs de reposició.

Normativa:

Pel que respecta a la normativa de caràcter
general, així com dels sistemes inclosos en el
present pla, s’estarà a allò que disposen les nor-
mes urbanístiques del Pla General d’Ordenació
de Girona.

En allò que fa referència concreta a la norma-
tiva de la zona d’aprofitament privat, clau 3.2,
de Dotacions i serveis amb espais oberts, es
determina el següent:

3 Art. 1. Definició
Comprèn aquells sòls terciaris caracteritzats

per una volumetria especial en forma i/o inten-
sitat derivats d’una operació de concentració de
l’aprofitament destinat a la formació de noves
centralitats.

4 Art. 2. Condicions de parcel·lació
La parcel·la resultant del present pla es con-

siderarà única i indivisible.

5 Art. 3. Condicions d’edificació
3.1.- Alineacions
Les alineacions de l’edificació seran les defi-

nides de forma suficient en el plànol d’ordena-
ció.

3.2.- Edificabilitat
El sostre màxim edificable serà de 1.500 m2.
3.3.- Ocupació màxima i posició de l’edificació
L’ocupació i posició de l’edificació són les

definides de forma suficient en el plànol d’or-
denació.

3.4.- Alçada reguladora màxima
L’alçada reguladora màxima serà de 9 metres

corresponents a dues plantes (PB + 1P), amidat
des de cada punt del terreny de la parcel·la ac-
tual.

3.5.- Condicions d’ús


