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Àrea d’Acció Territorial
Identificació de l’expedient
Expedient GENE2019000500, relatiu a l’aprovació de la correcció d'errades materials
del document del Pla de Millora Urbana PMU-1 "Plaça Doctor Trueta" aprovat
definitivament.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2021, va adoptar el
següent acord:

“Primer. Desestimar les al·legacions formulades en data 25 de novembre de 2019,
amb registre d’entrada municipal E2020017373 de 15 de desembre de 2020, excepte
la referent a la rectificació d’errades materials, que s’estima.
Segon. Aprovar l’esmena dels següents errors materials i aritmètics del Pla de Millora
Urbana PMU-1 “Plaça Doctor Trueta aprovat definitivament:
1. La referència cadastral de la finca 1.6 en l’apartat 4 “Estructura de la propietat” de
la memòria descriptiva del Pla de Millora Urbana PMU-1 “Plaça Doctor Trueta” es
substitueix per la referència cadastral 5393201EG0259C0006EK.
2. Les fotografies de les finques 2 i 6 en l’apartat 4 “Estructura de la propietat” de la
memòria descriptiva del Pla de Millora Urbana PMU-1 “Plaça Doctor Trueta” es
substitueixen per les fotografies correctes.
3. Els percentatges del quadre de l’article 10 de la normativa del Pla de Millora
Urbana PMU-1 “Plaça Doctor Trueta” respecte de les superfícies de la clau V
“Subsistema viari” i de la clau 10 “Front comercial. Subzona 10v Doctor Trueta” es
corregeixen en els següents termes:
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On diu:
Sistemes
Clau V Subsistema viari
Zones
Clau 10 Front Comercial. Subzona 10v Doctor Trueta
Total PMU 1 “Plaça Doctor Trueta”

750,86 m2

31,60%

1.624,26 m2
2.375,12 m2

58,40%
100,00%

750,86 m2

31,61%

1.624,26 m2

68,39%

Hauria de dir:
Sistemes
Clau V Subsistema viari
Zones
Clau 10 Front Comercial. Subzona 10v Doctor Trueta
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Total PMU 1 “Plaça Doctor Trueta”

2.375,12 m2

100,00%

4. La qualificació urbanística de la finca en el plànol d’ordenació 07 “Zonificació” del
Pla de Millora Urbana PMU-1 “Plaça Doctor Trueta” és la clau “10v Doctor Trueta”,.
Tercer. Publicar aquest acord en el DOGC i en el BOP de Girona, així com a la WEB
municipal.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona a
efectes d’informació, coordinació i arxivament, conjuntament amb una versió del Pla de
Millora Urbana PMU-1 “Plaça Doctor Trueta” aprovat definitivament en data 25 de
novembre de 2020 amb inclusió de l’esmena de les errades materials i aritmètiques.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, amb els advertiments
processals de rigor.”
Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, davant del corresponent Jutjat
Contenciós-Administratiu dels de Girona.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l’òrgan
que hagi dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta
notificació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, i en aquest cas, el
recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a
comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el
recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que
considereu convenient d’interposar.
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