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Joan Solà i Busquets, secretari de l’Ajuntament de Blanes,  

C E R T I F I C O 

Que en la sessió Ordinària celebrada el dia 9 de maig de 2019, Junta de Govern Local ha adoptat, a reserva 
de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, entre d’altres, el següent acord: 

ACORD Núm. 2019000417  

Projecte de modificació de la reparcel·lació del se ctor Pla Parcial Carretera d'Accés Costa Brava, en 
l'àmbit de l'illa D-E,  

Identificació de l’expedient 
 
Expedient 001064/2019 (URBANISME/NSM/dvv)  Projecte de modificació de la reparcel·lació del sector Pla 
Parcial Carretera d'Accés Costa Brava, en l'àmbit de l'illa D-E. 
 
Fets  
 
1.-  En data 25 d’abril de 2019 (r.e. núm.: 7142) en  Francesc Ros i Montells, en qualitat de President de la 
Junta de Compensació, ha presentat projecte de modificació de la reparcel·lació del sector Pla parcial 
Carretera d’Accés Costa Brava, en l’àmbit de l’illa D-E, als efectes d’adequar les finques de resultat a les 
noves determinacions del planejament urbanístic derivat segons modificació del Pa Parcial Urbanístic 
aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Blanes en sessió de data 28 de febrer de 2019. 
 
2.- Cal assenyalar que el projecte de reparcel·lació va esser aprovat definitivament per acord de la Junta de 
Govern Local de data 10 de novembre de 2005 i posteriorment va ser modificat, segons acord de la Junta de 
Govern Local de 1 d’abril de 2010, per adequar-se a la Modificació puntual del planejament derivat aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 16 de juny de 2009 ( DOGC 
núm. 5434 de 3 d’agost de 2009). 
 
3.- L’objecte de la present modificació es concreta en les finalitats que es descriuen a la memòria del 
projecte : 

“………………, s’ha promogut una Modificació Puntual del referit Pla Parcial, que es limita a les illes D i E 
(parcel·les de sòl privat útil D-1-A, D-1-B, D-2, D-3, E-1-A, E-1-B i E-2, i sistemes de vialitat SA-3 i 
d’equipament SD-6), la finalitat de la qual és permetre formar una gran parcel·la continua, suprimint el vial 
c/ Josep Sunyol i Garriga, per tal d’assolir una superfície suficient en la zona més ample del triangle en la 
qual poder concentrar una part significativa del sostre comercial de les plantes baixes dels edificis 
previstos en el PP, per tal de poder-hi ubicar un gran establiment comercial. 
En aquest sentit el present Projecte de Reparcel·lació té per objecte l’agrupació de les set parcel·les de 
sòl amb aprofitament (designades amb les lletres D-1-A, D-1-B, D-2, D-3, E-1-A, E-1-B, E-2), amb trasllat 
de la superfície del vial carrer Josep Sunyol i Garriga (que forma part del sistema SA-3), a l’equipament 
(sistema SD-6) que s’incrementa amb la mateixa superfície. 
Atès que el present projecte només contempla la supressió del vial que separa les dues illes “D” i “E” 
(carrer Josep Sunyol i Garriga), el trasllat de la seva superfície a l’equipament, i l’agrupament les set 
parcel·les d’aportació per a formar una única de resultat, segons els paràmetres de la Modificació puntual 
del planejament urbanístic en tramitació; que les noves adjudicacions es corresponen exactament amb 
els drets de les d’aportació (sense excessos ni defectes a compensar); i que no es fan més operacions (ni 



 

 

obres d’urbanització, ni cessions, ni indemnitzacions de cap classe), no cal formular un compte de 
liquidació provisional ni preveure un de definitiu, com tampoc afectacions registrals de les parcel·les, 
doncs les obligacions urbanístiques de la parcel·la única resultant són la suma de les que ja tenen les 
parcel·les que s’agrupen per a formar aquella, sense que s’hagi de fer res més. 
Per tant el present projecte es limita a descriure les finques d’aportació i les de resultat (ajustades a les 
determinacions de la modificació del planejament en tràmit), i a fer les següents adjudicacions: la 
parcel·la única de resultat a la propietària de les set parcel·les aportades, i les finques de sistemes es 
ratifiquen a favor de l’Ajuntament de Blanes, com a administració actuant, amb les noves descripcions 
que resulten del trasllat de superfície. 
La superfície total de les actuals illes “D i E” (12.475 m²), es la suma de les superfícies de les set 
parcel·les D-1-A, D-1-B, D-2, D-3, E-1-A, E-1-B i E-2 (10.872 m²), més l’equipament SD-6 (1.114 m²) i la 
part del sistema viari SA-3 que conforma el carrer Josep Sunyol i Garriga (489 m²). 
Aquesta total superfície (12.475 m²) es manté inalterada en formar-se la nova illa “D-E”, i tanmateix 
coincideix exactament amb la suma de la parcel·la única de resultat (10.872 m²) més la finca de sistema 
destinada a equipament SD-6 (1.603 m²) que augmenta la seva superfície en rebre la del vial suprimit.” 

 
4.- S’ha emès informe favorable  per part del Coordinador d’Urbanisme, l’arquitecta Municipal i el Secretari, 
que consta dins l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- Son aplicables els articles 119 i ss del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost que aprova el Text  
Refós de la Llei d'Urbanisme, 120 i ss del  Reglament de la  de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, 4 i ss del Decret el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven 
les normes complementaries al reglament per l’execució de la Llei Hipotecaria sobre inscripció al Registre de 
la Propietat d’actes de naturalesa urbanística 
 
Segon.- La competència per a l'adopció d'aquest acord  correspon a la Junta de Govern Local d'acord amb 
l'article  53 del Decret Legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei   Municipal i 
de règim local de Catalunya i la resolució de l'Alcaldia  de data  1 de desembre de 2017( BOPG núm.: 242 
de 21 de desembre de 2017) de delegació d'aquesta competència.  
 
La Junta de Govern Local ha adoptat el següent acor d: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació del projecte de reparcel·lació  del Pla Parcial sector Carretera 
Accés Costa Brava A-1, presentat pel senyor Francesc Ros i Montells, com a President de la  Junta de 
Compensació del Polígon, que afecta a les finques aportades D-1-A, D-1-B, D-2, D-3, E-1-A, E-1-B i E-2, 
SD-6 (1.114 m²) i  SA-3, que resta condicionada a l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla 
Parcial del sector, aprovat provisionalment en sessió plenària de data 28 de febrer de 2019. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a Informació pública per un termini d’un mes mitjançant les publicacions 
reglamentaries, i a la web municipal, amb notificació personal als interessats. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és  aprovada per unanimitat. 
 
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
        Vist i plau 
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