
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 admi-
nistratiu 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 conve-
nient, s’interposin altres recursos que es
creguin més oportuns.

Girona, 28 de juliol de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 7.964
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva d’un pro-
jecte de reparcel·lació

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària celebrada el dia 27 de
juliol de 2004, va adoptar el següent
acord:

1.- Estimar les al·legacions formula-
des pel senyor Ylla, en nom i representa-
ció del senyor Josep Costart Ricart i
d’Auto Taller Costart, en base als raona-
ments continguts en la part expositiva del
present acord, del que se’n donarà trasllat
a l’al.legant.

2.- Aprovar definitivament el projecte
de reparcel.lació de la UA 56 Fargnoli -
Freser, de conformitat amb el que disposa
l’art. 113.3 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 defini-
tiu i posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós adminis-
tratiu davant al Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu 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 admi-
nistratiu 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 conve-
nient, s’interposin altres recursos que es
creguin més oportuns.

Girona, 28 de juliol de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 7.966
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació inicial modifica-
cions puntual Pla General

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària celebrada el dia 27 de
juliol de 2004, va aprovar inicialment les
modificacions puntuals del Pla General
d’ordenació Urbana de Girona, referides
als articles 97 i 241 de la normativa urba-
nística, referida als àmbits de : accés
nord; Unitat d’Actuació 76 Pabordia i
Unitat d’Actuació 86 Camp de la Coma.

L’expedient i totes les actuacions se
sotmeten a informació pública, a l’Ofi-
cina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’urbanisme, perquè puguin ésser exami-
nats i presentar-se, en el seu cas, escrit
d’al·legacions al Registre General, pel
termini d’un mes, a comptar des de
l’última publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

El que es publica de conformitat amb
l’art. 94 en relació amb l’art. 83.4 de la
Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme

Girona, 28 de juliol de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 7.965
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva d’un pro-
jecte d’urbanització

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària celebrada el dia 27 de
juliol de 2004, va adoptar el següent
acord:

1.- Estimar en part les al·legacions
formulades pel senyor Andreu Morato
Riera, el senyor Pere Espigul Ubach en
nom de Promocions Devesa 96, S; i
l’entitat  i Funibella, SL, d’acord amb
l’informe emès per l’arquitecte municipal,
i en base als raonaments continguts en la

part expositiva del present acord, del que
se’n donarà trasllat als al.legants.

2.- Aprovar definitivament el projecte
d’urbanització del Sector Mas Masó, de
conformitat amb el que disposa l’art. 87.6
de la Llei 2/2002, de 14 de març d’urba-
nisme.

Contra el present acord, que és defini-
tiu i posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós adminis-
tratiu davant al Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu 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 admi-
nistratiu 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 conve-
nient, s’interposin altres recursos que es
creguin més oportuns.

Girona, 28 de juliol de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 7.967
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte de reparcel·lació voluntària

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària celebrada el dia 27 de
juliol de 2004, va adoptar acord de sot-
metre a informació pública, el projecte de
reparcel.lació voluntària de la UA 70 Ser-
veis Vilarroja. 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, escrit d’al·legacions al Registre
General, pel termini d’un mes, comptat
des de la publicació del present edicte en
el Butlletí Oficial de la província.

El que es publica 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 Regla-
ment parcial de la Llei 2/2002.

Girona, 28 de juliol de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.
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