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El Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
en sessió ordinària celebrada el dia 26 de
setembre de 2019 acordà l’aprovació inicial de la modificació del reglament municipal de la Biblioteca municipal “Can Roscada”, i en compliment del que disposen
els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 178 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 Catalunya, i 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el ROAS, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci al BOPG, al DOGC,
en un dels mitjans de comunicació escrita
i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments pertinents.
En el supòsit de no presentar-se’n, s’entendrà aprovat definitivament l’esmentat
acord.

Ajuntament de
Molló

EDICTE

106270-1217499Q

L’Alcaldessa
Cristina Mundet i Benito
Vilobí d’Onyar, 30 de setembre de 2019

d’aprovació inicial de la modificació núm. 9 del POUM de Molló en
relació amb el PAU 7 i el PAU 9.
El Ple de l’Ajuntament de Molló, de 4
d’octubre de 2019, ha aprovat inicialment la modificació núm. 9 del POUM
de Molló en relació amb el PAU 7 i el
PAU 9, al sector del Carrer de Setcases del nucli de Molló, per fer més
viable el seu desenvolupament des
d’un punt de vista econòmic, així com
per millorar la mobilitat del sector, i
també l’estètica i paisatge un cop es
desenvolupi aquest sector amb els
sectors residencials previstos.
D’acord amb l’article 73.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, l’aprovació inicial
dels instruments de planejament obliga l’Administració actuant a acordar
la suspensió de l’atorgament de les
llicències de parcel·lació, edificació i
enderrocament en els àmbits per als
quals les noves determinacions comportin modificació de règim urbanístic. El termini de suspensió serà de
dos anys.
De conformitat amb l’article 85.4 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme de Catalunya,
se sotmet a informació pública per
termini d’un mes, a comptar des de la
data de l’última publicació obligatòria
al BOP de Girona, a l’E-Tauler del
web municipal www.mollo.cat i a un
periòdic de difusió al municipi.
Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient
X2019000323 a les dependències
municipals situades al Carrer de Sant
Sebastià, 2, de Molló (Ripollès), o bé
al web https://www.mollo.cat/planejament, per formular-hi les al·legacions
que es considerin oportunes.
Recursos procedents contra l’acte
publicat:
Contra l’acord de suspensió de l’atorgament de les llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament en els
àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació de
règim urbanístic, per tractar-se d’un
acte administratiu de tràmit qualificat,
es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra la resta d’acords, per tractarse d’actes administratius de tràmit no
qualificats, no és procedent la interposició de cap tipus de recurs.
L’alcalde,
Josep Coma i Guitart
Molló, 7 d’octubre de 2019

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de setembre de 2019, en relació amb la Modificació Puntual núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Riells i Viabrea (POUM), ha resolt el següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Riells i Viabrea (POUM): Modificació de la delimitació del polígon d’actuació urbanística Pam-c: Fogueres de Montsoriu, redactada pels Serveis
Tècnics Municipals, de conformitat amb el que disposa l’article 85 del TRLUC i els
arts. 107 i 113 del RLUC.
SEGON.- Suspendre la tramitació de llicències en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el que
estableix l’article 73.2 del TRLUC, concordant amb l’article 102 del RLUC. Aquesta
suspensió podrà tenir una durada màxima de dos anys, d’acord amb l’article 74.1
del TRLUC, concordant amb l’article 103 del RLUC.
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’edictes municipal (seu electrònica) i a la premsa local, de conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, modificada
parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Així com audiència als ajuntaments
l’àmbit territorial dels quals confini amb el municipi, d’acord amb l’art. 85.7 de la referida Norma.
Riells i Viabrea, 2 d’octubre de 2019
L’Alcalde

118231-1217482L

Ajuntament de
Vilobí d’Onyar

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL
De la modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar - relativa a la instal·lació
d’ascensors i aparells elevadors
Expedient núm. X2019001399 - 2252-000006-2019
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que ha tingut lloc en data 26 de setembre de 2019, HA ACORDAT el que transcrit literalment de l’esborrany de l’acta diu:
“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar - relativa a la instal·lació d’ascensors i aparells elevadors, segons la documentació presentada i redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva.
SEGON.- De conformitat amb el que estableixen els articles 85, ss i cc del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, s’obre un període d’informació pública durant un termini d’un
mes, a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal
i al tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions o reclamacions que estimin pertinents.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat,
els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial
n’autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò disposat a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-.
QUART.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als
Ajuntaments següents el terme municipal dels quals limita amb l’àmbit de la modificació que es tramita, segons allò disposat als articles 85.7 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
-TRLUC- i article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.”
Durant el termini assenyalat d’un mes es podrà examinar l’expedient a les oficines
de la Secretaria Municipal d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, en horari de
09.00 a 14.00 i dijous de 16.30 a 19.30 i formular les al·legacions que es considerin
oportunes. Així mateix, l’expedient pot examinar-se a l’adreça web: www.vilobidonyar.cat a l’apartat de planejament / modificació de NNSS.
L’Alcaldessa
Document signat electrònicament

Ajuntament de
Palafrugell

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària celebrada el 24 de setembre de 2019,
va aprovar inicialment l’Expedient de Modificació puntual núm. 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell, per a l’ordenació de la façana sud del nucli
de Palafrugell.
Així mateix, el Ple Municipal va acordar deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de novembre de 2016, d’aprovació inicial del Pla especial urbanístic PEU2 Façana Sud del nucli de Palafrugell, per haver quedat substituït per
aquest document de Modificació puntual núm. 6 del POUM, i també va acordar suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions modifiquin
el règim urbanístic actual, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
d’acord amb els plànols i la documentació que consta a l’expedient, de conformitat
amb els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Amb la publicació d’aquest edicte aquest Expedient de Modificació puntual núm. 6
del POUM s’exposa al públic per un període d’un mes, a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació, d’acord amb el que disposa l’article 85 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, i l’article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
La documentació d’aquest Expedient, així com el plànol de suspensió d’atorgament
de llicències que forma part integrant d’aquest, és a les oficines de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, al carrer de Cervantes núm. 16, de Palafrugell, a disposició
de qualsevol persona que desitgi consultar-lo en horari de dilluns a divendres, de 9
a 13 hores del matí.
D’acord amb el que preveu la Disposició addicional setena del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació d’aquest Text refós, aquest Expedient també pot ser consultat al web de l’Ajuntament
(www.palafrugell.cat), a l’apartat Urbanisme – Expedients urbanístics en informació
pública.
Josep Piferrer Puig
Alcalde
Palafrugell, 2 d’octubre de 2019

118060-1217548L

Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni, reunit en sessió extraordinària el dia 5 de setembre de 2019,
va acordar sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal
de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, mitjançant un anunci al BOP, al
DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, pel termini de 30 dies, per a la formulació de
reclamacions o al·legacions. La qual
cosa es fa pública per a general coneixement en compliment de la normativa vigent, advertint que l’expedient de referència, a efectes de consulta, es troba a l’Àrea de Secretaria
General d’aquest ajuntament, exp.
1940/2018 (horari de matins de 8.00h
a 14.00h).
En el supòsit que no es formulin reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i
es publicarà i comunicarà als efectes
previstos a l’article 65 i 66 del ROAS.
Calonge i Sant Antoni, 6 de setembre
de 2019
L’alcalde
Miquel Bell-lloch Palet

118009-1217319L

Ajuntament de
Blanes
Referència: 2019/00002225L Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (MpPGOU) de Blanes, en relació amb la protecció i conservació de les façanes dels edificis situats a
les finques del Passeig de la Mestrança núm. 92-93

EDICTE
L’Ajuntament en sessió plenària de data 26 de setembre de 2019, entre altres va
adoptar el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del PGOU, d’iniciativa municipal, per a la protecció i conservació total de la façana de les edificacions
situades a les finques del passeig Mestrança núm. 92 i 93.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, diari d’àmbit gironí, web i tauler d’anuncis municipals.
Assenyalar que la participació ciutadana es realitza durant el tràmit d’informació pública.
Tercer.- Suspendre l’atorgament de llicències d’obra nova, ampliacions, rehabilitacions i enderroc total o parcial de les edificacions existents i dels elements subjectes a protecció, als efectes del que disposen els articles 73 i 74 del TRLU.
Assenyalar que contra el que es disposa en aquest apartat, que exhaureix la via
administrativa, podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar del dia següent de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit (s’entendrà desestimat si no és resolt i notificat en el termini d’un mes des de la seva interposició) podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de
forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
Si ho preferiu, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa,
podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Quart.- Trametre còpia del projecte als Serveis Territorials de Girona del departament de Cultura als efectes d’emetre el corresponent informe.
Cinquè.- Notificar l’acord als interessats.
Blanes, a la data de la signatura electrònica
Àngel Canosa Fernández
L’alcalde

Ajuntament de
Vidreres

118236-1217330L

EDICTE
Aprovació inicial del reglament municipal de la Biblioteca municipal “Can
Roscada”.
Expedient núm.: X2019001393 - 1218000003-2019

118465-1217432L

Ajuntament de
Riells i Viabrea

118062-1217368L

Ajuntament de
Vilobí d’Onyar

118231-1217210L

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2019

ANUNCI
sobre l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la UA 18 “Torrent Serradell Sud”
Per resolució de l’alcaldia de data 26 de setembre de 2019, s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de la UA18 “Torrent Serradell Sud”, redactat per Projectes, Arquitectura i Urbanisme Canosa-Díez SLP, que promou la societat Plásticos González SA i que en la seva part dispositiva diu el següent:
“Vista la tramitació del projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació núm. 18 “Torrent de Serradell Sud”, presentat a tràmit pel
Sr. Modesto González Fernández, en representació de Plásticos González, SA, a la qual s’adjunta el projecte corresponent, redactat per l’arquitecta Sra. Maria Antònia Berenguer (col·legiada núm. 37812/7),amb un pressupost d’execució per contracta
d’1.326.054,40 €,
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal Sr. Arcadi Boix, incorporat a l’expedient, en què s’informa favorablement l’aprovació inicial, si bé condicionada a l’aportació de documentació i justificacions especificades en l’apartat “consideracions” amb
anterioritat a l’aprovació definitiva;
Vist l’informe de Secretaria, que s’incorpora a l’expedient,
En virtut dels antecedents esmentats i d’acord amb el que preveuen els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost ( TRLUC);
Atesa la competència de l’Alcaldia per a l’aprovació del projecte d’urbanització, d’acord amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, la qual no ha estat objecte de delegació en el decret núm. 264/2019, de 20 de
juny,
HE RESOLT:
Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització anteriorment descrit.
Segon. Sotmetre el Projecte d’Urbanització al tràmit d’informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al diari El Punt Avui i a l’E-tauler, trobant-se així mateix a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament, conjuntament amb l’informe de l’arquitecte municipal [adreça https:/ www.vidreres.cat]. Igualment, durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer. Concedir audiència als interessats, simultàniament al tràmit d’informació pública, mitjançant citació personal, d’acord
amb el que estableix l’article 89.6 TRLUC.
Quart. Simultàniament al període d’informació pública, i d’acord amb allò establert en l’article 89.6 TRLUC, sol·licitar informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i establir el termini d’un mes perquè les empreses de subministraments de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte.
Cinquè. Supeditar l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la UA 18 al compliment efectiu dels condicionants establerts en l’informe de l’arquitecte municipal, anteriorment esmentat.”
Vidreres, 1 d’octubre de 2019
Sg. Antoni Esquè i Rubiol
Secretari

