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2005, va adoptar, entre d’altres, el
següent acord:
1.- Iniciar l’expedient de reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació del Sector Pla de Baix de Domeny, a
fi de procedir a la seva execució, de conformitat amb el que disposa l’art. 119 de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
2.- Significar als propietaris i titulars
de drets afectats inclosos en el Sector que
hauran d’aportar, en el termini de 15 dies,
els títols que posseeixin i declarar les
situacions jurídiques que coneguin i afectin les seves finques.
3.- Significar que, d’acord amb el que
preveu l’art. 134.1 de la Llei 2/2002, de
14 de març, d’Urbanisme, els anteriors
propietaris i titulars de drets afectats que
representin més del 50% de la superfície
reparcel·lable poden formular el projecte
de reparcel·lació. Si transcorreguts tres
mesos sense que dits titulars facin ús del
dret de redacció del projecte3 l’Ajuntament acordarà la seva redacció d’ofici.
4.- Disposar la publicació de l’Edicte
corresponent, en el Butlletí Oficial de la
Província, amb notificació individualitzada del present acord als propietaris
afectats.
Girona, 12 de gener de 2005.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 555
AJUNTAMENT DE
GIRONA
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació voluntària
El Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària celebrada el dia 11 de gener de
2005, va adoptar, entre d’altres, el
següent acord:
Aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació voluntària del sector Torre
de Taialà, de conformitat amb el que disposa l’art. 113 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, i l’art. 32 del Decret
287/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002.
Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot
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 es pot interposar prèviament
un recurs de reposició davant del Ple de
la Corporació en el termini d’un mes, a
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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 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. Tot això
sens perjudici que, si es considera convenient, s’interposin altres recursos que es
creguin més oportuns.
Girona, 12 de gener de 2005.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 387
AJUNTAMENT DE
LLORET DE MAR
Àrea d’Urbanisme
Edicte sobre notificació d’actes administratius
Ref. PUBLICACIO\EXEC 113/04
D’acord amb allò que disposa l’art.
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPC) i
fent ús de la possibilitat que inclou
de notificar els actes administratius
a través d’edicte a publicar al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de l’últim
domicili conegut de l’interessat, en tant
que l’Administració ignori el domicili
dels interessats, es procedeix a notificar, mitjançant la seva publicació
íntegre, el següent Decret de data
9/09/2004 que figura tot seguit:
“Afer: Imposició de 1a. multa coercitiva per incompliment de l’ordre de la
demolició del tub existent en la zona de
domini públic, així com el buidat, neteja
i reparació de la fossa sèptica de l’habitatge al c. La Selva, 12 (Urb. Lloret
Blau, parc. 207-B) i nou requeriment
d’execució.
Fets
1.- En data 01/07/2004 el Regidor
d’Urbanisme, Obres Públiques i Medi
Ambient va dictar resolució que disposà:
Primer.- Conferir vista de l’expedient en un termini de 10 dies, en virtut
del que disposa l’art. 84 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, Llei de
Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPC).
Segon.- Ordenar a Leo Alfred Nähle,
propietari/a de la finca situada al c. La
Selva, 12 (Urb. Lloret Blau, parc. 207B), que, en el termini de 10 DIES procedeixi a la demolició del tub existent en
la zona de domini públic, així com el
buidat, neteja i reparació de la fossa sèptica de l’habitatge. L’esmentat termini de
10 DIES es comptarà a partir del dia
següent d’haver-se esgotat el tràmit de
vista que contempla l’art. 84 de la
LRJAPC, sempre que no s’hagin presentat al.legacions.
Tercer.- Advertir-li que, en cas
d’incompliment de la present ordre
d’execució, es procedirà a la imposició
d’una multa per una quantia de 300 a
3.000 euros, d’acord amb els articles 189
i l’article 217.2 de la Llei 2/2002, de 14
de març i/o a l’execució subsidiària a
càrrec del propietari mitjançant el procediment establert en l’art. 98 de la
LRJAPC.
2.- En data 27/08/2004 pels Serveis
Tècnics s’emet informe on es constata
l’incompliment de dita resolució municipal.
Fonaments de Dret
Primer.- Els articles 19 de la Llei
estatal 6/1998, de 13 d’abril sobre règim
de sòl i valoracions i 189 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme,
regulen els deures dels propietaris de
terrenys i edificacions.
Segon.- Els articles 217 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, i
l’article 107 del seu Reglament parcial,
aprovat per Decret 287/2003, de 4 de
novembre, regulen la possibilitat
d’imposar multes coercitives davant de
l’incompliment injustificat de les ordres
d’execució.
Tercer.- L’article 53 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, estableix la competència de l’Alcalde per dictar aquestes
resolucions, i d’acord amb el Decret de
delegació d’atribucions de l’Alcalde de
data 7 de maig de 2004, publicat al BOP
de data 31 de maig de 2004, el Regidor
d’Urbanisme, Obres Públiques i Medi
Ambient és l’òrgan competent per dictar
la present resolució.
Quart.- D’acord amb l’article 42 de
la llei 14/86, de 25 d’abril, Delegat de
Sanitat.
DISPOSO:
Primer.Imposar a Leo Alfred
Nähle, amb NIF. Núm. 526216017, una
multa coercitiva per la quantia de MIL
EUROS (1.000,00 euros) per incompliment injustificat de la resolució municipal de data 01/07/2004.

