BOP de Girona núm. 113 - 14 de juny de 2006
taris de les finques de resultat incloses en
el nou projecte de reparcel·lació del sector industrial V-2 de Vulpellac, aprovat
definitivament per resolució d’aquesta
alcaldia de 31 de maig de 2005, la totalitat de la quantitat que com a aportació
segons compte de liquidació provisional
figura en la reparcel·lació per fer front a
les despeses d’urbanització en funció de
l’alíquota assignada a cada parcel·la pel
seu aprofitament urbanístic. L’exigència
de la totalitat de la quantitat a que està
afectada cada parcel·la amb aprofitament
urbanístic i el requeriment del seu ingrés,
obeeixen a les obres d’urbanització que es
troben totalment executades i pendents de
liquidació definitiva i de la seva recepció
per l’ajuntament, moment en el qual les
quotes seran fixades en el compte de
liquidació definitiu de la reparcel·lació.
Segon.- Compensar la quantia que
grava cada finca de les adjudicades en la
reparcel·lació amb la quantia que hagi
estat exigida anteriorment a la finca de la
mateixa referència o situació, derivada
del primer projecte de reparcel·lació, per
la qual cosa la quantitat que es requerirà
com a quota provisional serà la deduïda
de la diferència de les quotes assenyalades en cadascun dels dos projectes, el nou
i el primer. Si les quotes exigides d’ingrés
derivades del primer projecte no haguessin estat ingressades en tot o en part a
l’ajuntament, la diferència ara exigible i
requerida per ingressar serà augmentada
aplicant a les diferències exigibles les
quantitats no ingressades.
Tercer.- Tractar de forma singularitzada els supòsits en que no existeixi la
plena coincidència superficial o d’aprofitament entre la finca del nou projecte de
reparcel·lació i la que correspongui en el
projecte primer, incorporant les rectificacions necessàries als efectes de restablir
la compensació per exigir les diferències
de quotes.
Quart.- Aprovar la relació annexa que
conté els titulars de les finques d’adjudicació del nou projecte amb la quota
d’urbanització de la liquidació provisional i la referència de la finca d’adjudicació del primer projecte amb determinació
de la diferència per les quotes compreses,
tenint en compte si les quotes exigides de
conformitat al primer projecte han estat o
no ingressades a l’ajuntament en tot o en
part.
Cinquè.- Requerir als titulars de les
finques d’adjudicació per tal que en el
termini màxim d’un mes comptat a partir
de l’endemà de rebre la notificació
d’aquesta resolució, realitzin l’ingrés en
la tresoreria municipal, del saldo de la
quota provisional a que fa referència
l’apartat segon quina quantia es fixa en la
relació aprovada a l’apartat anterior, amb

l’advertiment de que aquesta s’exigirà per
via de constrenyiment si no es produeix
l’ingrés en el termini assenyalat.»
L’import que se us reclama corresponent al punt quart de la present resolució,
puja a la quantitat de 2.943,82 euros.
Finca adjudicada: 29 Dos
Factor propietat finca: 1,00000
Adjudicatari: Maquinària Ceràmica
2000 S.L.
Percentatge participació: 0,630633%
Quota: 2.943,82 euros
Contra la resolució anterior que
exhaureix la via administrativa, podeu
interposar recurs contenciós-administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini màxim de dos
mesos a comptar de la recepció d’aquesta
notificació, sens perjudici que pugui
interposar qualsevol altre recurs que
estimi procedent.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de
l’Alcaldia en el termini d’un mes, a
comptar del dia següent al d’aquesta notificació. Si transcorre el termini d’un mes
a comptar del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició,
sense que haig estat dictada i notificada la
resolució expressa, el recurs de reposició
s’entendrà desestimat, i en aquest cas, el
recurs contenciós administratiu podrà
interposar-se en el termini de sis mesos a
comptar del dia següent al de la data en
què presumptament s’hagi desestimat el
recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

Núm. 7338
AJUNTAMENT DE
GIRONA
Edicte d’aprovació provisional expedient de modificació de crèdits
El Ple Municipal, en sessió ordinària
celebrada el dia 6 de juny de 2006 , va
aprovar provisionalment l’expedient núm.
1 de Modificació de crèdits del Pressupost municipal 2006.
L’expedient estarà exposat al públic,
de conformitat amb el que preveu l’article
177.2 del RDL 2/2004, text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, per
un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació
d’aquest edicte, durant el qual els interessats el podran examinar al departament
d’Intervenció, 2a. planta de la Plaça del
Vi, de les 9.00 hores fins a les 14.00

43
hores i presentar reclamacions davant el
Ple Municipal.
Girona, 7 de juny de 2006
Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 7349
AJUNTAMENT DE
GIRONA
Edicte sobre aprovació definitiva projecte reparcel·lació voluntària UA 21
Plaça de Braus
El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 6 de juny de 2006, va
adoptar el següent acord:
Aprovar definitivament el projecte de
reparcel.lació voluntària de la UA 21
plaça de Braus, de conformitat amb el
que disposa l’art. 113 del DL 1/2005, de
26 de juliol, pel que s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme.
Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant al Jutjat Contenciós i Administratiu de Girona en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent
de la publicació d’aquest edicte. Potestativament es pot interposar prèviament un
recurs de reposició davant del Ple de la
Corporació en el termini d’un mes, a
comptar a partir del dia següent de la
publicació d’aquest edicte. Si transcorre
el termini d’un mes a comptar 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’entendrà desestimat. En
aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de
sis mesos a comptar des del dia següent al
de la data en què presumptament s’hagi
desestimat el recurs de reposició.
Girona, 7 de juny de 2006.
Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 7350
AJUNTAMENT DE
GIRONA
Edicte sobre aprovació inicial PMU
sector Mas Barril II
Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 6

