
Article 7. Remissió normativa.
En tot allò no previst en la present

ordenança fiscal regirà d’Ordenança fis-
cal general de  contribucions especials.

Disposició final.
La present ordenança fiscal entrarà

en vigor el dia següent al de la seva
publicació al Butlletí oficial de la pro-
víncia.

D’acord amb l’article 19 de la Llei
39/1988 reguladora de les Hisendes
Locals, contra aquest acord podrà inter-
posar-se recurs contenciós-administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la
publicació de l’edicte al butlletí oficial
de la povíncia.

Figueres, 11 de juny de 2002.—
L’Alcalde-President. Signat: Joan
Armangué Ribas.

. . .

Núm. 6.348
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

La Comissió de Govern, en sessió
celebrada el dia 30 de maig de 2002, va
adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament el “Projecte
del local social a Montjuïc“, de confor-
mitat amb el que preveu l’art. 219 de la
Llei 8/87, de 15 d’abril Municipal i de
Règim Local de Catalunya.”

Contra el present acord, que és defi-
nitiu i posa fi a la via administrativa, es
pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant de la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la publicació del pre-
sent edicte. Potestativament es pot inter-
posar prèviament un recurs de reposició
davant de la Comissió de Govern en el
termini d’un mes, a comptar a partir del
dia següent al de la publicació del pre-
sent edicte. Si transcorre el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de
la data d’interposició del recurs de repo-
sició sense que hagi estat dictada i noti-
ficada cap resolució expressa, s’entendrà
desestimat. En aquest cas, el recurs con-
tenciós administratiu podrà interposar-se

en el termini de sis mesos a comptar des
del dia següent al de la data en què pre-
sumptament s’hagi desestimat el recurs
de reposició. Tot això sens perjudici que,
si es considera convenient, s’interposin
altres recursos que es creguin més opor-
tuns.

Girona, 4 de juny de 2002.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 6.349
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

Aprovat inicialment per la Comissió
de Govern, en sessió celebrada el dia 30
de maig de 2002, el “Projecte executiu
Escola Bressol Carme Auguet”, s’exposa
l’expedient i tot l’actuat a l’Oficina
d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’Urbanisme,  perquè pugui ésser exami-
nat i presentar-se, en el seu cas, escrits
d’al·legacions al Registre General, en el
termini de 30 dies, comptats des de la
publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província.

El que es publica de conformitat amb
l’art. 219 de la Llei 8/87 de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Cata-
lunya.

Girona, 4 de juny de 2002.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 6.350
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2002, va
adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament el “Projecte
de Compensació  del Pla Parcial Sector
Mas Quintana”, de conformitat amb el
que disposa l’art. 174 del Reglament de
Gestió Urbanística, presentat per Urba-
nitzadora Palau Sacosta, SA., única pro-

pietària dels terrenys; i donar-ne trasllat
a la Comissió d’Urbanisme.”

Contra el present acord, que és defi-
nitiu i posa fi a la via administrativa, es
pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant de la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la publicació del pre-
sent edicte. Potestativament es pot inter-
posar prèviament un recurs de reposició
davant del Ple de la Corporació en el ter-
mini d’un mes, a comptar a partir del dia
següent al de la publicació del present
edicte. Si transcorre el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la
data d’interposició del recurs de reposi-
ció sense que hagi estat dictada i notifi-
cada cap resolució expressa, s’entendrà
desestimat. En aquest cas, el recurs con-
tenciós administratiu podrà interposar-se
en el termini de sis mesos a comptar des
del dia següent al de la data en què pre-
sumptament s’hagi desestimat el recurs
de reposició. Tot això sens perjudici que,
si es considera convenient, s’interposin
altres recursos que es creguin més opor-
tuns.

Girona, 5 de juny de 2002.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 6.351
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia
4 de juny de 2002, el “Projecte de Gira-
tori en l’encreuament dels carrers Joa-
quim Vayreda, Caterina Albert i Passeig
de la Devesa”, s’exposa l’expedient i tot
l’actuat a l’Oficina d’Informació Ciuta-
dana i a l’Àrea d’Urbanisme,  perquè
pugui ésser examinat i presentar-se, en el
seu cas, escrits d’al·legacions al Registre
General, en el termini de 20 dies, comp-
tats des de la publicació d’aquest edicte
al Butlletí Oficial de la Província.

El que es publica de conformitat amb
l’art. 5 del D.L. 16/1994, de 26 de juliol.

Girona, 5 de juny de 2002.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.
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