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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 28 DE FEBRER DEL 2019

EDICTE
Modificació núm. 17 del Pla d’ordenació urbanística municipal referent a l’article 102
de les Normes urbanístiques.
El Ple, en sessió de data 14 de febrer de 2019, ha adoptat, entre altres, l’acord següent:
“Vist el document redactat per tècnics municipals i signat en data 24 de gener de 2019
denominat «Modificació núm. 17 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, referent a l’article 102 de les Normes urbanístiques» (Exp. 2019-550).
Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, sense que resulti d’aplicació
cap de les particularitats indicades als apartats a), b) i c) de l’article 96 del Text refós
de la Llei d’urbanisme.
Atès que la modificació que conté el present document no comporta canvi de règim
urbanístic i per tant no s’ha d’acordar cap tipus de suspensió de les previstes a l’art.
73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist l’informe del tècnic de l’àrea de Medi Ambient municipal del dia 29 de gener de
2019.
Vist l’informe jurídic de la lletrada de l’àrea d’Urbanisme del dia 29 de gener de 2019.
Vista la nota de conformitat del secretari del dia 29 de gener de 2019.
El Ple adopta el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació núm. 17 del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Palamós, referent a l’article 102 de les Normes urbanístiques.
SEGON. Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes, al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província, en dos diaris dels de més divulgació al municipi, el projecte de modificació
del POUM que s’aprova inicialment i el seu corresponent expedient.
TERCER. Publicar a la seu electrònica municipal, dins l’apartat «Expedients en informació pública», el projecte de la modificació núm. 17 del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Palamós, referent a l’article 102 de les Normes urbanístiques, el seu expedient i el document comprensiu al qual es refereix l’article 8 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, i l’article 25.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
QUART. Sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona.”
En compliment d’allò que disposa l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme es fa
constar el següent, en relació amb aquest expedient que se sotmet al tràmit d’informació pública:
Termini d’exposició al públic del Projecte de modificació del POUM: 1 mes.
Mitjà telemàtic on es pot consultar el Projecte de modificació del POUM:
//www.seu.palamos.cat/expedients en informació pública. O bé clicant sobre el següent enllaç: http://documents.palamos.cat/default.aspx?cat=54
D’altra banda, d’acord amb el que preveu l’art. 8.5 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, entre la documentació que s’exposa
al públic hi ha el resum executiu expressiu dels extrems als quals es refereix aquest
precepte (document comprensiu).
Durant el termini a dalt indicat, totes les persones poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el Projecte de modificació
núm. 17 del POUM i l’expedient administratiu i obtenir-ne còpia.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
L’alcalde, Lluís Puig Martorell
Palamós, 22 de febrer de 2019

ANUNCI

APROVACIÓ DEL CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS DE L’EXERCICI 2019
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de febrer de 2019, ha adoptat, entre d’altres, l’acord següent:
PRIMER. Aprovar els següents terminis de pagament de rebuts de l’exercici 2019 pels conceptes que tot seguit es relacionen:
1. Llista cobradora de l’impost sobre béns immobles.
2. Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
3. Padró de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus d’activitats i residus domiciliaris no
inclosos en el rebut pel subministrament d’aigua.
4. Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris.
5. Padró de la taxa pels serveis de control i tinença d’animals.
6. Padró refós de taxes que comprèn els conceptes següents:
Elements voladissos: tendals i marquesines.
Reserves d’espai, entrades de vehicles i guals.
Materials i instal·lacions: expositors i jardineres.
Rètols sobre la via pública.
Quioscs.
En període voluntari, de l’1 d’abril al 5 de juny, inclosos.
En període executiu, a partir del 6 de juny, inclòs.
7. Padró de l’impost sobre activitats econòmiques:
En període voluntari, del 16 de setembre al 20 de novembre, inclosos.
En període executiu, a partir del 21 de novembre, inclòs.
8. Padró de les taxes pels serveis de recollida i gestió de residus domiciliaris (a cobrar en els rebuts per subministrament d’aigua).
SEGON. Els altres conceptes d’ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d’acord amb les Ordenances
fiscals corresponents.
TERCER. Aprovar el calendari de cobrament de tributs i preus públics per a l’exercici 2019, annex a la proposta, i fer-lo públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en un diari dels de major difusió de la província.
FONAMENT
Articles 2.2 i 12.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Articles 62 i 102 de la Llei general tributària.
Articles 19 i 23 a 25 del Reglament general de recaptació.
Articles 11, 12 i 21 de l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
Girona, 22 de febrer de 2019
La tinenta d’alcalde regidora d’Hisenda i Règim Interior,
Maria Àngels Planas i Crous
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Ajuntament
de Palamós

JM/aa
Exp.: 2019004277 C 02.031.140

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2019, ha adoptat l’acord següent:
“Primer. Aprovar inicialment el Pla de millora urbana per a la millora de l’accessibilitat
als habitatges plurifamiliars de les zones d’edificació oberta i amb volumetria vinculant, de conformitat amb el que disposa l’article 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en dos diaris de la premsa local i en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament (seu electrònica), de conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del repetit DL
1/2010, de 3 d’agost.
L’esmentat termini es computarà des de la darrera d’aquestes publicacions. Així mateix l’expedient podrà ser consultat telemàticament en l’adreça següent:
www.girona.cat/urbanisme
Tercer. Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar l’emissió de l’informe preceptiu, de conformitat amb el
que disposa l’article 87 del DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.”
L’alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
Girona, 26 de febrer de 2019
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Ajuntament de
Salt
Exp. 2019S009000001

ANUNCI
En compliment del que determinen els articles 73 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el TRLUC, i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es fa públic que, en sessió
plenària ordinària de data 18 de febrer de 2019, es va prendre l’acord següent:

118548-1205571L

Ajuntament de
Mieres

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Mieres, en sessió que es va dur a terme el dia 25 de gener de 2019, va adoptar, entre d’altres, els
acords següents:
“(...) 1. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual número 6 del POUM del municipi de Mieres, en relació amb el gàlib edificatori de la parcel·la 1 del projecte de reparcel·lació i la situació de la zona verda del carrer de Can Caló, 40, i sotmetre-la
a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes comptat des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un diari de premsa periòdica dels de més divulgació a l’àmbit
municipal, i al web municipal www.mieres.cat, per a la presentació de les corresponents reclamacions i / o al·legacions, d’acord
amb allò que s’estableix als articles 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya; 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya; 96 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i 99 i la Disposició Addicional Desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya -TRLUC-, i
articles 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 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.
2. Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb els plànols i la documentació aportada per l’equip redactor del Pla, que consta a l’expedient. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any, de conformitat amb els art. 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
3. Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials (Departament de Territori i Sostenibilitat, organisme competent en matèria de paisatge i mobilitat; Departament de
Cultura; Agència Catalana de l’Aigua, Departament d’Interior, organisme competent en matèria de seguretat i protecció civil) els
quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò
que disposa 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 (...)”.
La qual cosa es fa pública, a l’objecte de possibles al·legacions, reclamacions o suggeriments, en compliment del primer dels
tres acords transcrits anteriorment.
L’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació són els següents:
Adreça: Carrer del Curreró, 5.
Localitat: 17830 Mieres
Adreça electrònica: amieres@mieres.cat
Direcció d’internet: www.mieres.cat
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 9:30 a 13:30 hores i dimarts i dijous, de les 17 a les 21 hores
Contra l’acord de suspensió de l’atorgament de llicències, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot
interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte contra el qual es recorre en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la darrera publicació del present edicte al BOP de Girona o bé al Diari de Girona.
La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l’article 117 de la Llei 39/2015.
Si transcorre un mes des de l’endemà de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt i notificat, es
pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Girona, en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà de la desestimació presumpta.
b) Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Girona, dins del termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la darrera publicació del present edicte al BOP de Girona o bé al Diari de Girona.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que no sigui resolt
expressament o se n’hagi produït la desestimació per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri procedent.
Mieres, 15 de febrer de 2019
L’alcalde, Enric Domènech Mallarach

1r. APROVAR inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana
1/2019 Actuació aïllada AA5 Ronda Monar, promoguda per l’Ajuntament de Salt i
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, l’arquitecta Cap d’àrea de Territori i sostenibilitat, l’assessora jurídica d’urbanisme, integrada per Memòria, Normativa, Avaluació econòmica i financera, Agenda, Documentació ambiental, Memòria social,
Avaluació de la mobilitat generada, Document comprensiu i Documentació gràficaPlànols.
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana, pel termini d’UN MES, de conformitat amb el que estableix l’article 23 del DL 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, mitjançant la publicació dels corresponents edictes al Tauler d’edictes
municipal e-tauler, al Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de més divulgació en l’àmbit provincial i a la seu electrònica municipal.
3r. SOL·LICITAR els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
4t. CONCEDIR AUDIÈNCIA als municipis de Girona, Vilablareix i Bescanó.
5è. SUSPENDRE la tramitació de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini de
dos anys, d’acord amb el que estableix l’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en els
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.
Fer constar, no obstant això, que, d’acord amb l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mentre estigui
suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències es poden tramitar o atorgar les llicències fonamentades 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, un cop definitivament aprovat.
La documentació sotmesa a informació pública es podrà consultar a les dependències municipals de Planificació urbanística, situades a la plaça del President Lluís
Companys, núm. 1, 2n pis, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Salt, a l’adreça següent:
https://www.seu-e.cat/web/salt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/planejament-urbanistic-en-tramit-191
Salt, 21 de febrer de 2019
Jordi Viñas i Xifra. Alcalde
Plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències.

118091-1205947Q

Ajuntament de
Castelló d’Empúries
COMUNITAT D’USUARIS D’AIGÜES
DE LA PLANA
LITORAL DE LA MUGA

EDICTE
CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA
GENERAL EXTRAORDINÀRIA
DE LA COMUNITAT D’USUARIS
D’AIGÜES DE LA PLANA LITORAL
DE LA MUGA
El Sr. Salvi Güell i Bohigas, president
de la Comissió redactora dels projectes d’Ordenances i Reglaments de la
Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la
Plana Litoral de la Muga, actuant en
exercici de les facultats establertes a
l’article 201 del Reglament del domini
públic hidràulic i als articles 16, 18 i
concordants dels Estatuts de la comunitat, com a president de la Comissió redactora dels Estatuts i a proposta d’aquesta:
COMUNICA:
1r. Que es convoca l’Assemblea general extraordinària de la Comunitat
d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral
de la Muga, integrada pels diferents
usuaris d’aprofitaments en l’àmbit perimetral que delimita l’aqüífer anomenat “Massa 32”, situat en els termes
municipals de Fortià, Riumors i Castelló d’Empúries.
2n. L’esmentada Assemblea general
es preveu celebrar el dia 11 d’abril de
2019 a la Sala Gòtica del Palau dels
Comtes –seu de l’Ajuntament de la
Vila– de Castelló d’Empúries, situat a
la plaça del Joc de la Pilota, 1, a les
12 hores en primera convocatòria i a
les 12.30 hores en segona, i s’ajustarà als següents punts de l’ORDRE
DEL DIA:
1. Benvinguda als usuaris assistents i
presentació de l’acte.
2. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea de 21 de desembre de 2016
i aprovació, si escau.
3. Proposta de la Comissió redactora
de modificació dels Estatuts i Reglaments de la Comunitat en atenció als
suggeriments per imperatiu legal de
l’Agència Catalana de l’Aigua i aprovació, si escau.
4. Elecció de tots els càrrecs de la
Comunitat (Junta de Govern i Jurat).
5. Facultar el president/a i els càrrecs
electes de la Comunitat per realitzar
els tràmits necessaris per completar
la constitució de la Comunitat i atendre mitjançant els actes de gestió necessaris el seu funcionament.
6. Precs i preguntes.
Els Estatuts i Reglaments de la Comunitat, així com el Padró, restaran a
disposició dels usuaris interessats a
les dependències de la Comunitat i
dels Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Fortià i Riumors, en els horaris d’atenció al públic habituals.
Castelló d’Empúries, 18 de febrer de
2019
Salvi Güell i Bohigas
President de la Comissió redactora
dels projectes d’Ordenances i Reglaments de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga

