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Jo, secretari/a de l'Ajuntament de Blanes,

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local en sessió Ordinària de 3 d'octubre de 2019 ha adoptat, a reserva de la 
redacció que resulti de l’aprovació de l’Acta, entre d’altres, l'acord següent:

Identificació de l’Expedient

Expedient número 2019/00002220Z (URB/NSM/dvv) relatiu a la Modificació puntual del Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic, Històric-Artístic i el seu Catàleg de 
Blanes (MpPEPP), en relació a les edificacions situades a les finques del Passeig de la Mestrança, 
92-93

Fets

Primer.-  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 8 de febrer de 2007 va 
aprovar definitivament el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic 
i Històric Artístic i el seu Catàleg de Blanes.

Segon.- En data  27 de setembre de 2018 (BOPG núm. 193 de 5 d’octubre) va acordar suspendre  
l’atorgament de llicències d’enderroc i d’obres d’ampliació i reforma que suposin alteració de la 
configuració arquitectònica de les actuals edificacions situades al Passeig de la Mestrança 92 i 93 
anomenades Sicra Galí ( núm. 92) i Tosas Galí ( núm. 93), amb exclusió d’obres de manteniment que 
siguin necessàries, segons delimitació gràfica que consta a l’expedient, als efectes d’estudiar la 
reforma i modificació del planejament vigent, el pla especial de protecció del patrimoni ambiental, 
paisatgístic, arquitectònic i històric-artístic i el seu catàleg de Blanes, d’acord amb el que disposa 
l’article 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, segons modificacions operades per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb un termini 
màxim d’un any a comptar des de la publicació del present acord en el BOP.

Tercer.-  Els Serveis tècnics municipals han elaborat un projecte de modificació puntual del del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric Artístic i el seu 
Catàleg amb la finalitat de protegir la façana actual de l’edificació situada a les finques del Passeig 
Mestrança núm 92 i 93 que es concreta en l’augment de l’alçada màxima reguladora de les dues 
finques a fi  d’assolir dita protecció de la façana actual de l’edificació preexistent amb la possibilitat 
d’assolir l’aprofitament urbanístic establert pel planejament general i definir les condicions d’edificació 
de les finques assenyalades, sense perjudici de la tramitació simultània d’una modificació puntual del 
PGOU

Quart.- Els Serveis Tècnics municipals han emès informe favorable, amb el Vist i Plau de la Secretaria 
accidental.

Fonaments de Dret
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 Primer.- S’apliquen a aquest expedient els articles 67, 71,73, 74 85 95 i ss del Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, segons modificacions 
operades per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (endavant TRLU) i 23, 101 a 103,109,117 del Reglament 
de la Llei, aprovat per Decret 305/2.006, de 18 de juliol.

Segon.- La competència per l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local d’acord 
amb l’article 52 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 decret núm. 2019000910 de 25 de juny de 2019 (BOPG 132 
de 10 de juliol de 2019).

la Junta de Govern Local ha adoptat l’acord següent:

Acord

 Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric Artístic i el seu Catàleg de Blanes,   per a la 
protecció i conservació de les façanes de l’edifici situat a les finques del Passeig Mestrança núm. 92 i 
93, i inclusió al catàleg,  d’iniciativa municipal.

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes amb la publicació del 
corresponent edicte al butlletí oficial de la província, diari d'àmbit gironí, web  i tauler d'anuncis 
municipals. 
 

Tercer.- Suspendre l'atorgament de llicències d’obra nova, ampliacions, rehabilitacions i  enderroc 
total o parcial de les edificacions existents i dels elements subjectes a protecció, als efectes del que 
disposen els articles 73 i 74 del TRLU.

Assenyalar que contra el que es disposa en aquest apartat, que exhaureix la via administrativa, podeu 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar del dia següent de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit (s'entendrà desestimat si 
no és resolt i notificat en el termini d'un mes des de la seva interposició) podeu interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui 
formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el 
referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.
Si ho preferiu, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, 
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya .

Quart.- Trametre copia del projecte als Serveis Territorials de Girona del departament de Cultura als 
efectes d’emetre el corresponent informe.

Cinquè.- Notificar l’acord als interessats.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és Aprovada per unanimitat.

Angel Luis Canosa Fernandez Si
Jordi Urgell Martinez Si
Olga Lopez Colomer Si
Rosa Maria Aladern Gusi Si
Carlos Garzon De La Granja Si

mailto:ajuntament@blanes.cat


 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 Blanes - Tel. 972 379 300 - Fax 972 350 677 - ajuntament@blanes.cat
Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el codi 
segur de verificació CSV: 12433067423250501256 a https://www.blanes.cat/validador

Miguel Angel Lopez Corregidor Si
Maria Ana Anguita Ferrer Si
Marina Vall-llosada Garcia Si

I, per a que així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’Alcalde.

  Vist i plau
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