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Àrea de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda
Expropiacions

ANUNCI
Pel qual se sotmet a informació pública, pel termini de quinze dies hàbils, comptat des del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), la següent relació individualitzada de béns i drets afectats per l’execució de les
obres del projecte constructiu d’obres del condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya,
terme municipal de Monells, perquè qualsevol persona interessada pugui formular al·legacions a l’únic efecte d’esmenar els possibles errors que s’estimin comesos en la relació, de conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19.2 de la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954 i 17 del Reglament d’expropiació forçosa de 26 d’abril de 1957.
Terme municipal de Madremanya
Finca
de
projecte

Polígon Parcel·la

Titular

Naturalesa

Expropiació
(m2)

Ocupació
temporal (m2)

Servitud
de pas (m2)

101

3

28

N0065702C

Rústic

805,63

0,00

102

4

45

N0065702C

Rústic

28,51

38,20

0,00
0,00

103

3

27

40510599D

Rústic

234,75

0,00

0,00

104

4

44

40510599D

Rústic

781,02

0,00

0,00

Titular

Naturalesa

Terme municipal de Monells

Finca
de
projecte

Polígon Parcel·la

Expropiació
(m2)

Ocupació
temporal (m2)

Servitud
de pas (m2)

201

2

5

40493624P

Rústic

291,95

0,00

0,00

202

1

44

B62673660

Rústic

5.691,31

44,10

5,70

203

2

10

B62673660

Rústic

405,12

0,00

0,00

204

2

30

77996743V

Rústic

598,03

0,00

0,00

40346368K
78001787R
205

1

93

B62673660

Rústic

492,07

738,20

253,44

206

1

99

77998916M

Rústic

1.131,05

1.125,37

380,16

207

2

33

40227442M

Rústic

34,55

0,00

0,00

208

2

48

36805022P

Rústic

2,80

0,00

0,00

209

1

84

P1700000A

Rústic

3.628,63

1.857,00

644,92

210

2

61

40488480Q

Rústic

463,37

0,00

0,00

211

2

64

77997433V

Rústic

79,74

0,00

0,00

212

2

73

40493650B

Rústic

104,71

0,00

0,00

213

2

74

40501295C

Rústic

40,17

0,00

0,00

37196288K

Girona, 9 d’abril de 2019
Josep Fermí Santamaria Molero
President accidental

Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro

EDICTE
De conformitat amb el que disposa
l’article 3 del Reial decret 243/1995,
de 17 de febrer, pel qual es dicten les
normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques, mitjançant
aquest anunci es posa en coneixement de les persones interessades
que la matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques corresponent a
l’exercici 2019, formada per l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària,
estarà a disposició del públic a les oficines de Serveis Econòmics d’aquest
Ajuntament, durant el termini de 15
dies naturals comptat des del dia següent al de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
Contra els actes censals que conformen la matrícula es pot interposar recurs de reposició, de caràcter potestatiu, davant de l’administració tributària,
o reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, ambdós en el termini d’un mes comptat
des de l’endemà de la finalització del
període d’exposició pública i sense
que es puguin simultaniejar ambdós
recursos.
La interposició del recurs de reposició
o reclamació econòmica administrativa contra els actes censals no suposarà la suspensió dels actes de liquidació que se’n derivin, llevat que així
ho acordi expressament l’òrgan administratiu o tribunal encarregat de resoldre el recurs, de conformitat amb
l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Castell-Platja d’Aro, 10 d’abril de 2019
L’alcalde
Joan Giraut i Cot

118063-1208652L

EDICTE

ANUNCI
d’aprovació d’avanç de POUM
El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària
celebrada el dia 1 d’abril de 2019, va
aprovar l’avanç de planejament del
Pla d’ordenació urbanística (POUM)
de Breda, que inclou el document inicial estratègic del mateix pla, subjecte
a procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària.
L’acord i l’expedient se sotmeten a informació pública per un termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, a la
pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Durant el tràmit d’informació pública
qualsevol persona interessada podrà
presentar els suggeriments, alternatives o al·legacions que cregui oportunes, que posteriorment seran analitzats i valorats per l’Ajuntament, amb
l’objecte de confirmar o rectificar els
criteris i solucions generals del planejament. Aquesta valoració s’expressarà mitjançant l’acord d’aprovació inicial de l’instrument de planejament.

de l’Ajuntament de Blanes sobre aprovació inicial de Reglament
En data 28 de març de 2019, el Ple
de l’Ajuntament de Blanes va aprovar
inicialment el Reglament del Consell
Municipal de les Persones Grans, que
es sotmet a informació pública, durant
el termini de 30 dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al
BOP de Girona, al DOGC i al tauler
d’anuncis de la Corporació i en un
mitjà de comunicació escrita diària,
perquè s’hi puguin formular reclamacions i/o suggeriments dins de l’esmentat termini.
Cal assenyalar que, si no es formulen
al·legacions durant el termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, de conformitat amb allò que preveu l’article 65 del
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
L’expedient es podrà consultar tots els
dies laborables en horari d’oficina a
l’àrea d’Acció Social, situada al carrer
Francesc Macià, 26 de Blanes.
Blanes, 1 d’abril de 2019
Mario Ros Vidal
L’alcalde

Dídac Manresa Molins
Alcalde
Breda, 9 d’abril de 2019

Exp. GENE2019002923
Tema: Exposició pública de la matrícula d’obligats i exempts al pagament de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) 2019

118009-1208784L

Ajuntament de
Blanes

Ajuntament de
Castelló d’Empúries

EDICTE

118091-1208762L

118044-1208731L

Diputació de Girona

L’alcaldessa
Cristina Mundet i Benito
A Vilobí d’Onyar, el 10 d’abril de 2019

Ajuntament de
Breda

relatiu a l’aprovació inicial del Reglament d’ús social dels centres d’educació
infantil i primària de Castelló d’Empúries
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 28 de març de 2019, adoptà
l’acord d’aprovar inicialment el Reglament d’ús social dels centres d’educació infantil i primària de Castelló d’Empúries.
El present edicte es publicarà al BOP de Girona, al DOGC i al diari El Punt Avui, així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, obrint un període d’informació pública de
30 dies hàbils, per a la presentació de les al·legacions, reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.
En el supòsit que durant el termini d’exposició pública no es presenti cap al·legació,
reclamació o suggeriment, el Reglament d’ús social dels centres d’educació infantil
i primària de Castelló d’Empúries s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de realitzar cap més tràmit i es procedirà a la publicació del seu text íntegre al
BOP de Girona, de conformitat amb el que disposa l’art. 66 del ROAS, i igualment
es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i s’anunciarà al DOGC la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat el text íntegre i es
farà tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del Reglament.
Signo digitalment a la Comtal Vila de Castelló d’Empúries, el 3 d’abril de 2019.
L’alcalde

118060-1208785L

EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2019, ha adoptat l’acord següent:
“Primer. Acordar la suspensió potestativa del règim de comunicació i atorgament de llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de
construccions, d’instal·lacions, modificació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes, establertes per la legislació sectorial, d’acord amb allò que disposa l’article 73.1 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, en l’àmbit del polígon d’actuació número 53 “Santa
Coloma-Fecsa”, al municipi de Girona, amb la finalitat d’estudiar la reforma de l’instrument de planejament pertinent (modificació de
pla general), per regular les condicions urbanístiques d’implantació del sòl de sistemes en relació amb l’equipament docent adjacent.
Segon. Disposar que, de conformitat amb el que disposa l’article 74.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, els efectes de la suspensió potestativa prevista en el punt primer, i pel que fa a l’àmbit del PA 53 Santa Coloma Fecsa, identificada gràficament en el plànol que s’adjunta al present acord, abastaran el termini d’un any. No obstant, la seva durada
serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit de l’aprovació inicial de l’instrument de planejament.
Tercer. Disposar la incorporació a aquest acord del plànol de delimitació de l’àmbit de la PA 53 Ctra. Santa Coloma - Fecsa, que juntament amb l’expedient restarà a disposició del públic en les dependències municipals, de conformitat amb el que disposa l’article 102.3
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i podrà ser consultada en la web de l’Ajuntament de Girona ( www.girona.cat/urbanisme).
Quart. Disposar la publicació d’aquest acord de suspensió potestativa en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en la premsa local i en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament (seu electrònica).
L’anterior termini es computarà des de l’última de les publicacions.”
Contra la present resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent al de la publicació del present edicte. Potestativament podeu interposar prèviament un recurs de reposició davant del
mateix òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació del present edicte. Si transcorre el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i
notificada cap resolució expressa, s’entendà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el
termini de sis mesos comptat des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot
això sens perjudici que, si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que cregueu més oportuns.
En qualsevol cas la interposició de recursos no suspèn l’execució de l’acte administratiu.
L’alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
Girona, 11 d’abril de 2019

EDICTE
Sotmetiment a informació pública del
Projecte de reparcel·lació
D’acord amb el que disposa l’article 164
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme -RLU-, l’únic propietari de
les finques incloses al polígon d’actuació
urbanística “Camp de la Rectoria 1 i 2” al
nucli de Sant Dalmai ha formulat proposta
de reparcel·lació voluntària. Per Resolució
d’Alcaldia de data 9 d’abril de 2019, la referida proposta de reparcel·lació voluntària es sotmet a informació pública per un
termini d’un mes, comptat des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de
la Corporació, així com a la pàgina web
de l’Ajuntament, a l’efecte que s’hi puguin
presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se la proposta de dilluns a
divendres, de 09:00 a 14:00 hores, al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, situat a
la travessera del Primer d’Octubre 2017,
n. 1 de Vilobí d’Onyar.

118054-1208697L

JM/aa
Exp.: 2019005706 C 02.031.137

Ajuntament de
Vilobí d’Onyar

118231-1208936L

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 18 D’ABRIL DEL 2019

333020-1208817L

|
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Ajuntament de
Calonge

URBANISME I OBRES
Expedient: 2018/8565
Assumpte: INFORMACIÓ PÚBLICA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ PAU 56
LES CADIRETES

EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, reunida en sessió
ordinària el dia 4 d’abril de 2019, va acordar aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del PAU 56 Les Cadiretes <Exp. 2018/8565 URB 543>, presentat en data 26 de
març de 2019 (RE 4.502) i redactat per l’empresa C4, SET Enginyeria i Jordi Marcé Arquitectes, el març de 2019.
De conformitat amb l’article 119.2.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, aquest acord es sotmet a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació
de la província, així com també es publicarà al tauler electrònic i a la pàgina web d’aquest ajuntament (www.calonge.cat), pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà,
dia hàbil, de l’última publicació, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i formular-hi les al·legacions pertinents.
L’expedient es pot consultar a la Unitat d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de Calonge
i Sant Antoni (plaça de la Concòrdia, 7), dins l’horari de 10 h a 14 h.
Calonge i Sant Antoni, 9 d’abril de 2019
Jordi Soler i Casals
L’alcalde

