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Edicte d’aprovació inicial de dos Plans de millora urbana 

Per acord de Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2023, s’han aprovat inicialment els següents Plans de millora 
urbana, amb condicions a què s’hauran de donar compliment abans de la seva aprovació definitiva.

• Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la finca situada a la carretera de Pedralta cantonada carrer Taper, 
promogut per l’entitat RENDEN SLU, redactat per l’arquitecte Carles Torres Hidalgo, de NADICO INDUSTRIAL 
MANAGEMENT, SL segons documentació de novembre de 2022, presentat mitjançant RE E2022023539, 

• Pla de millora urbana i informe mediambiental del sector de millora urbana 28 “Mascanada Llevant”, promogut per les entitats 
Toledo Gestión Inmobiliaria 1966, SL, i TOFER 2000, SL, redactat per l’arquitecta Núria Díez Martínez de PAU CD, SLP 
segons documentació d’octubre de 2022, presentada mitjançant RE E2022019212.

La documentació aprovada estarà sotmesa a informació al públic pel termini d’un mes a efecte de poder-hi presentar 
suggeriments o al·legacions.

L’esmentat termini es comptarà des de l’endemà de la publicació del darrer dels edictes de convocatòria al BOP de Girona, a 
El Punt Avui i al Tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament. 

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic es podrà exercitar a l’Àrea d’Urbanisme i Obres, segona 
planta de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb cita prèvia, en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 
13 hores, i a la seu electrònica de l’ajuntament http://ciutada.guixols.cat (informació administrativa – expedients en exposició 
pública).

Tanmateix, per acord de Junta de Govern Local s’ha acordat la suspensió preceptiva de tramitacions i llicències de les 
finques afectades amb els efectes previstos a l’article 73 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, durant un termini màxim de dos anys, segons plànols adjunts:

Plànol 01. – “Àmbit de suspensió de llicències Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la finca situada a la carretera 
de Pedralta cantonada Carrer Taper”
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Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols

Plànol 01.- “Àmbit de suspensió de llicències Pla de millora urbana SMU-28 Mascanada Llevant”

En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en 
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

Contra els acords de suspensió de llicències i tramitacions es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte 
en el BOP de Girona.

Amb caràcter previ, es pot interposar recurs de reposició davant de l’òrgan que ha acordat la suspensió de llicències i 
tramitacions, en el termini d’un mes, comptat des del dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre un mes comptat des del 
dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, i no ha estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs 
de reposició s’entendrà desestimat per silenci. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el 
termini de sis mesos comptat des del dia següent al de la data en què per silenci s’entén desestimat el recurs de reposició. 

Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

Carles Motas i López
Alcalde  

118044-1267521Q

EDICTE
La Diputació de Girona, mitjançant la resolució de la Presidència número 2023/282, ha aprovat definitivament la modificació 
de la relació dels béns i drets afectats en les finques 24, 25, 26, 27 i 35 del terme municipal de Vilademuls, en relació amb 
l’expropiació derivada de l’execució del projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5142, de 
Sant Esteve de Guialbes (Exp. 2021/6257).
Per tant, declarada la necessitat d’ocupació, s’inicia i regularitza l’expedient expropiatori dels béns i drets afectats i, alhora, es fa 
públic, d’acord amb el que estableix l’article 21.2 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.
Relació concreta i individualitzada dels propietaris, béns i drets afectats:
Terme municipal de Vilademuls

                                  Superfície afectació (m²)  Classificació i 
  Referència    Ocupació qualificació 
 Titular cadastral Expropiació  Servitud de pas temporal urbanística
 N. Finca NIF Pol. Parc. Vials Serveis Aèria Subterrània Vials Serveis 
 24 40442064Z 12 20 613,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
 25 40442064Z 13 22 418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
 26 40228940P 13 24 800,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
 27 R1700002G 13 25 110,94 0,00 0,00 0,00 1.497,06 0,00 Rústic
 35 40246315H 13 39 334,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

Girona, en la data de la signatura electrònica
Miquel Noguer i Planas
President

Diputació de Girona
Àrea d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Patrimoni i Expropiacions

.

118414-1267677Q

Ajuntament de 
Sarrià de Ter

Expedient: X2022002340 
EDICTE

EDICTE d’informació pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual 
número 1 del POUM de Sarrià de Ter.
El Ple de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, en sessió ordinària de data 25 de gener 
de 2023, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual número 
1 del Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sarrià de Ter, per a 
la creació d’una parcel·la d’equipaments i l’augment de la densitat d’habitatges al 
sector PAU-12 Can Renoc.
D’acord amb el que disposa 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, i tal com es va acordar al Ple, 
l’expedient i la documentació que l’integra se sotmeten a informació pública durant 
el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest 
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un diari de gran difusió i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, tot sol·licitant, simultàniament, 
informe als Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals 
l’han d’emetre en el termini d’un mes.
Durant el citat termini, l’expedient podrà ser consultat a la pàgina web municipal 
https://www.sarriadeter.cat/home/ajuntament/area-de-territori-i-seguretat/ajunta-
ment-territori-i-seguretat-urbanisme/, a la carpeta d’exposició pública, i s’hi podran 
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
L’alcalde,
Narcís Fajula i Aulet

118101-1267498Q

E D I C T E  D ’ A P R O V A C I Ó 
P R O V I S I O N A L  D ’ U N A 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA DE PALS - EXP. NÚM. 
991 / 2021

El 26 de gener de 2023, el Ple muni-
cipal, en sessió ordinària, aprova ini-
cialment la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació urbana per 
a la delimitació de l’àmbit del Pla 
de millora urbana del carrer de la 
Muralla, 37, de Pals, en els termes 
següents: 

«Primer. Aprovar provisionalment la 
modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana per a la delimi-
tació de l’àmbit del Pla de millora 
urbana del carrer de la Muralla, 37, 
de Pals.

Segon. Publicar aquesta resolució 
per mitjans telemàtics, en compliment 
de l’article 8.5.c) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei d’urbanis-
me de Catalunya.

Tercer. Trametre l’expedient complet 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona per a l’aprovació definitiva 
de la modificació.

(...)

Setè. Contra aquesta resolució, que 
posa fi a la via administrativa, pro-
cedeix, alternativament, la interpo-
sició, davant d’aquest Ajuntament, 
d’un recurs potestatiu de reposició 
en el termini d’un mes comptat des 
del dia hàbil següent al de la seva 
notificació, i fins al mateix dia hàbil 
del mes següent al que s’ha produït 
la notificació, de conformitat amb 
l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions 
públiques; o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, 
o del corresponent a la circumscripció 
del vostre domicili, en el termini de 
dos mesos comptat des del dia hàbil 
següent al de la seva notificació, de 
conformitat amb els articles 8.1, 25 
i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Si s’opta per la inter-
posició del recurs potestatiu de repo-
sició, no podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu fins que el 
de reposició no sigui resolt expres-
sament per aquest Ajuntament, o es 
produeixi la seva desestimació per 
silenci administratiu negatiu. No obs-
tant això, es podrà interposar qual-
sevol altre recurs o reclamació que 
es consideri oportú en defensa dels 
propis interessos.»

DOCUMENT SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament 
de Pals
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EXP. 2714/2022

ANUNCI Aprovació del Programa 
de Participació Ciutadana pel pro-
cés de revisió del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM).

El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta 
a terme el passat 31 de gener de 
2022, va adoptar, entre d’altres, els 
següents acords:

PRIMER.- Aprovar el programa de 
participació ciutadana que s’aplicarà 
al llarg del procés de formulació i tra-
mitació de la revisió del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal de Begur, 
d’acord amb el document que, per 
encàrrec de l’Ajuntament, ha elaborat 
l’entitat Interlands Ciutat i Territori SL.

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació 
del programa de participació ciutada-
na en el Butlletí Oficial de la Província 
i a dos dels diaris de premsa periòdi-
ca de més divulgació a l’àmbit muni-
cipal tal com prescriu l’article 23 del 
RLUC; així com a la seu electrònica 
municipal, en la qual es podrà consul-
tar tota la documentació íntegra.

TERCER.- Traslladar aquest acord a 
Interlands Ciutat i Territori SL, i que 
es comuniqui a les àrees d’Urbanis-
me, de Medi Ambient i de Turisme i 
Promoció Econòmica.

Podeu consultar l’acord aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament al següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1J-
j2AH0TZb7WdpKysElaNe4h1Hm-
gUTdN8/view?usp=share_link

Podeu consultar el Programa de 
Participació Ciutadana al següent 
enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1V0P-
Vvi9T7ktIoyfN0-Z8NNg8cTp97EcC/
view?usp=share_link

L’ALCALDESSA,
Maite SELVA HUERTAS
BEGUR, document signat electròni-
cament.

Ajuntament de
Begur

EXP. 1957/2021

ANUNCI Aprovació inicial del 
Reglament sobre l’accés rodat a la 
Platja d’Aiguafreda

El Ple de l’Ajuntament, en sessió 
duta a terme el dia 31 de gener de 
2023, va acordar l’aprovació inicial 
del Reglament sobre l’accés rodat i la 
utilització del canal d’entrada i sortida 
d’embarcacions a la platja d’Aigua-
freda.

De conformitat amb el que dispo-
sa l’article 178 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, es sotmet 
l’acord d’aprovació juntament amb el 
Reglament a informació pública pel 
termini de trenta dies hàbils, per a la 
formulació de reclamacions, al·lega-
cions, observacions o suggeriments.

En cas de no haver-se produït recla-
macions, l’acord d’aprovació inicial 
restarà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord, que regirà 
mentre no s’acordi la seva modificació 
o derogació.

Podeu consultar el Reglament a l’en-
llaç següent:

https://drive.google.com/file/d/1xKa-
aTcb4yCZiAMS--IXh_LQh674SQnFY/
view?usp=share_link

L’alcaldessa,

Maite Selva Huertas

118191-1267499Q

Ajuntament de
Begur
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