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Comarques

El Pla Director de Girona vol incloure Ikea
 El conseller, Josep Rull, reclama que inclogui una participació coordinada dels cinc municipis més afectats de la zona
GIRONA | ACN

L'actual Pla Director urbanístic
(PDu) de Girona ordena el territori de 14 municipis i es va elaborar
l'any 2010. Josep rull, conseller de
Territori i sostenibilitat, ha impulsat des de la comissió de política territorial i d'urbanisme de Catalunya
l'encàrrec de revisar aquest PDu
aproﬁtant la possible arribada d'ikea a l'entorn de la capital gironina.
rull vol que aquesta modiﬁcació
serveixi per ordenar i planiﬁcar
adequadament l'entrada d'aquest
operador comercial i d'altres implantacions d'activitats econòmiques. El conseller va instar que el
nou pla inclogui un àmbit funcional des d'on es coordinin els cincs
ajuntaments més afectats: Girona, salt, sarrià de Ter, Vilablareix i
Fornells de la selva.
La revisió del PDu de Girona suposarà bàsicament la creació d'aquest àmbit funcional dels cinc
municipis de l'àrea metropolitana
gironina des d'on es coordinaran
per prendre decisions de planiﬁcació i ordenació urbanística. El
ajuntaments que participarien d'aquesta coordinació són la mateixa
Girona, salt, sarrià de Ter, Vilablareix i Fornells de la selva.
El conseller va matisar que no es
tracta de crear un organisme nou
metropolità sinó de constituir un
àmbit funcional amb l'encàrrec en
aquests cinc ajuntaments que es coordinin i consensuïn actuacions
de planiﬁcació territorial. Aquest
serà un dels primer objectius de la

El Patronat de
Turisme de la Costa
Brava rep un premi
d’enoturisme
GIRONA | DdG

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va lliurar
ahir al vespre els segons Premis
d’Enoturisme de Catalunya. El
Patronat de Turisme de la Costa
Brava Girona el va rebre en la categoria d’entitats públiques o publicoprivades. Ja que organitza
des del 2014 «Vívid, el festival del
vi». L’objectiu d’aquests guardons
és reconèixer les millors iniciatives
enoturístiques amb què compta el
país i que pretenen ser un estímul
per a les empreses perquè vetllin
per la qualitat, sostenibilitat i especialització del seu producte. Els
altres guardonats en aquesta segona edició van ser Cava&Hotel
Mastinell -allotjament-, El cigró
d’or - restaurants-, Acadèmia Tastavins Penedès -art i cultura-, Heretat Oller del Mas -cellers-, ViOrigen -agències de viatges especialitzades- i el Celler Lagravera per
les seves pràctiques sostenibles i
responsables en enoturisme.

revisió del PDu. «La intensitat d'aquest instrument funcional el decidiran els mateixos ajuntaments
implicats» va reblar el conseller. Des
d'aquest àmbit funcional, aquests

cinc ajuntaments podran establir
accions de caràcter intermunicipal
en aspectes com l'harmonització i
la gestió dels equipaments comercials, estratègies de desenvolupa-

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
EDICTE
D’ampliació de termini d’informació pública del Pla especial urbanístic dels equipaments comunitaris
En aplicació de la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme
s’amplia el termini d’informació pública del Pla especial urbanístic dels equipaments comunitaris publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari de Girona i en el Taulell d’Anuncis de la seu electrònica municipal fins el 15 de setembre de 2016.
Primer tinent d'alcalde
Alcalde per substitució
Jordi Pallí Esteva
Palamós, 19 de juliol de 2016

AJUNTAMENT
DE PERALADA
EDICTE d'informació pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual 3a del POUM de
Peralada (exp. 78/2016)
El ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària
de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment
l’expedient de Modificació puntual núm. 3 POUM Peralada. Edificació dels espais inedificiats al Centre històric
de Peralada i Vilanova de la Muga. Modificació condicions formals façanes, redactat pels Serveis Tècnics
municipals i sotmetre a informació pública durant un
termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
dos diaris, a la pàgina web municipal www.peralada.org
i al tauler d’anuncis municipal.
Durant el citat termini, l'expedient podrà ser examinat
per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Peralada, 20 de juliol de 2016
L'alcalde, Pere Torrent i Martín

AJUNTAMENT
DE PERALADA
EDICTE d'informació pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual 2a del POUM de
Peralada (exp. 188/2015)
El ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària
de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment
l’expedient de Modificació puntual núm. 2 del POUM de
Peralada. Creació zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas propà redactat pels Serveis Tècnics municipals i sotmetre a informació pública
durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l'endemà de l'última de
les publicacions d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web municipal
www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal.
Durant el citat termini, l'expedient podrà ser examinat
per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Peralada, 20 de juliol de 2016
L'alcalde, Pere Torrent i Martín

AJUNTAMENT
DE SILS
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 15 de
juliol de 2016, ha adoptat el següent acord:
«1.- Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del Carrer
Pruner, de conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, amb un pressupost
total de quaranta-un mil set-cents vuitanta-un euros amb vuitanta-nou cèntims IVA inclòs (41.781,89 €). Aquest import es
desglossa en trenta-quatre mil cinc-cents trenta euros amb
quaranta-nou cèntims (34.530,49 €) IVA exclòs i set mil doscents cinquanta-un euros amb quaranta cèntims (7.251,40 €)
d'IVA, calculat amb un tipus del 21 %
2.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini de 30
dies, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i a la premsa local; i donar trasllat a Aigües
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA, de conformitat amb el que
disposa l'article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.»
L’alcaldessa, Marta Madrenas i Mir
Girona, 15 de juliol de 2016

AJUNTAMENT
DE BOLVIR

EDICTE

ANUNCI D’INFORMACIÓ PUBLICA

Aprovat inicialment el projecte d’urbanització que
afecta l’àmbit d’actuació PAU-04 “Sector Golf” mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18
de juliol de 2016 per iniciar les determinacions de la
modificació puntual del POUM d’aquest sector, de
conformitat amb allò que disposen els articles 89.6
i 119.2.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, se sotmet a informació pública per termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.

El ple de l’Ajuntament de Bolvir en la sessió celebrada el dia 2 de juliol de 2016, va adoptar, entre d’altres acords, l’aprovació inicial de la modificació puntual per a la transformació d’usos
del PAU-BOL-1 de Bolvir, expedient 10/2016, la
qual es sotmet a informació pública pel termini
d’un mes, mitjançant anunci en el BOP de Girona, a un diari d’àmbit supramunicipal, al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, al de la pàgina web,
per tal que qualsevol que ho desitgi pugui formular, durant el termini esmentat, reclamacions
i al·legacions. L’expedient es pot consultar a l’Ajuntament (Camí Ral, 15), de dilluns a divendres
no festius de 8 a 14 hores.
Bartomeu Baqué i Muntané
Alcalde
Bolvir, 15 de juliol de 2016

Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar-ho a les dependències municipals perquè formulin les al·legacions que considerin convenients.
L’alcalde – president
Martí Nogué Selva
Sils, 21 de juliol de 2016

ANUNCI
APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L'IAE PER
A L’EXERCICI 2016

La Junta de Govern Local, en sessió del 15 de juliol de 2016
ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:
«1r. Aprovar el padró fiscal de l'Impost sobre activitats econòmiques que correspon a conceptes d'ingressos imposats, ordenats i
fixats en l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost, aprovada per
l'Ajuntament per a l'exercici 2016.
2n.- Exposar al públic el padró esmentat durant vint dies, als efectes de notificació col·lectiva, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província i exposat en el tauler d'edictes de l'Ajuntament. Publicar a la premsa comarcal com a anunci oficial.
3r.- Contra els rebuts de cobrament periòdic inclosos en el padró
esmentat, es podrà interposar recurs de reposició davant l'Alcaldia-Presidència en el termini d'un mes, comptat des del dia següent a la finalització de l’exposició pública del mateix, com a previ al contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona i sense perjudici de que es pugui exercitar,
en el seu cas, qualsevol altre recurs que s'estimi procedent. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de
la seva interposició.
En cap cas la interposició de recursos no suspèn l’acció administrativa de cobrament, llevat que es sol·liciti en el mateix termini
per interposar recursos, acompanyant garantia que cobreixi el total del deute tributari.
4t.- Informar del termini de pagament dels rebuts de l'Impost sobre activitats econòmiques, aprovat per la Junta de Govern Local
de 4 de març de 2016, que serà:
En període voluntari: del 15 de setembre al 21 de novembre, inclosos.
En període executiu: a partir del 22 de novembre, inclòs»
Girona, 15 de juliol de 2016
LA REGIDORA DELEGADA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR.
Maria Àngels Planas i Crous

EDICTE
El ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària de data 27 de juny de 2016, va aprovar inicialment la proposta per a l’esmena d’una
errada material detectada en la modificació puntual núm. 30 del Pla d’ordenació urbanística municipal (àmbit del barri Salom),
consistent en la correcció de la transcripció del text de l’article 10 del Catàleg de masies i cases rurals, en el sentit que aquest queda incomplet, fet que pot provocar una interpretació errònia, i l’execució d’obres d’abast superior a allò inicialment permès pel Catàleg.
D’altra banda, va acordar suspendre pel termini màxim d’un any, o fins que sigui executiva la modificació si és inferior a l’any, l’atorgament de llicències de parcel·lació i edificació en totes les finques regulades pel mateix article 10 del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, és a dir, en tots els masos i edificacions rurals en estat ruïnós situats en sòl no urbanitzable que
estiguin inclosos al Catàleg. No queden afectades per la suspensió aquelles llicències que compleixin tant la normativa vigent,
com la normativa esmenada.
D’acord amb allò 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 l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la mateixa Llei, se sotmet l'expedient
a informació pública pel termini d'un mes, a comptar de l’endemà de la darrera de les publicacions obligatòries, a fi que hom pugui examinar-lo i formular les al·legacions que es considerin pertinents.
De conformitat amb allò previst a l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, aquest projecte també pot ésser consultat a la web de l’Ajuntament (www.santacristina.net).

L’alcalde, Xavier Sala i Congost

agents municipals del territori i no
hi haurà cap imposició des de la comissió d'urbanisme de Catalunya,
com es va fer en el PDu de l'any
2010.

EDICTE

AJUNTAMENT
DE SANTA CRISTINA D’ARO

Santa Cristina d’Aro, 8 de juliol de 2016

ment industrials i d'activitat econòmica i els serveis públics.
rull va voler destacar que aquesta modiﬁcació del PDu es farà
amb la implicació i el consens dels

EDICTE
L’Ajuntament de Torrent, en la sessió extraordinària celebrada pel Ple, el dia 21 de
juny de 2016, es va aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal i
es van adoptar els següents acords:
PRIMER.-APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació urbanística Municipal
(POUM) de Torrent, amb l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que en forma part,
redactat per LAND Urbanisme i Projectes SLP, que conté la documentació relacionada a l'article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
SEGON.-EXPOSAR a informació pública el Pla d’Ordenació urbanística Municipal
(POUM) del municipi de Torrent i l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), durant el
termini de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), al diari el
Punt-Avui, al Diari de Girona, al tauler d'anuncis municipals i a la pàgina web municipal, als efectes que totes aquelles persones interessades puguin presentar les
al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut del Pla d’ordenació urbanística Municipal i l’Estudi Ambiental Estratègic de Torrent, les quals podran ser
presentades al Registre General de l'Ajuntament. El mes d’agost tot i ser inhàbil,
es podrà consultar la documentació i presentar al·legacions, però no comptarà a
efectes del termini d’exposició pública.
La documentació es podrà consultar a les dependències municipals de Torrent, de
la seu de l’Ajuntament, Plaça Major 1, en horari obert al públic, així com en el web
municipal ( HYPERLINK http://www.torrent.cat www.torrent.cat). L’atenció personalitzada pels serveis tècnics es convindrà prèvia petició per escrit entrada al Registre General o a l’adreça de correu electrònic ajuntament@torrent.cat
TERCER.-DONAR AUDIÈNCIA als ajuntaments de l’àmbit territorial confrontant
amb el terme municipal de Torrent.
QUART.-SOTMETRE el POUM a les consultes que procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic interessat, de conformitat amb el que s’estableix en el Document de Referència del POUM elaborat per l’Oficina Tècnica
d’Avaluació Ambiental (OTAA) del Departament de Territori i Sostenibilitat.
CINQUÈ.-SOL·LICITAR els informes preceptius als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials
SISÈ.-SUSPENDRE la tramitació dels plans urbanístics derivats, instruments de
gestió i execució urbanística i atorgament de llicències en els termes dels articles
73 i 74 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i dels articles 102 a 104
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, tot en els àmbits indicats en el plànol de delimitació del POUM, que s’adjunta al present edicte.

