
manera, pugui fer les observacions perti-
nents.

L’expedient s’exposa i es pot consul-
tar durant les hores d’oficina a la Secreta-
ria d’aquest Ajuntament.

Fontcoberta, 8 de gener de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Jaume Roura i Noguer.

. . .

Núm. 484
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 13 de gener de 2004, va
adoptar el següent acord:

“Sotmetre a informació pública el
“Projecte de Reparcel.lació voluntària de
la U.A. 68 Can LLobet “, de conformitat
amb el que disposa l’art. 113 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, 32
del Decret 287/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el  Reglament parcial de
la Llei 2/2002, pel termini d’un mes, amb
citació personal dels interessats, i mit-
jançant publicació d’edicte en el Butlletí
Oficial de la Província.”

Girona, 14 de gener de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 485
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 13 de gener de 2004, va
adoptar el següent acord:

“1r.- Iniciar l’expedient de Repar-
cel.lació de la U.A. 56 Fargnoli – Freser,
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’Urba-
nisme.

2n.- Significar als propietaris i titu-
lars de drets afectats inclosos en la Uni-
tat d’actuació que hauran d’aportar, en
el termini de 15 dies, els títols que pos-
seeixin i declarar les situacions jurídi-
ques que coneixien i afectin les seves
finques.

3r.- Significar que, d’acord amb el
que preveu l’art. 134.1 de la Llei
27/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, els
anteriors propietaris i titulars de drets
afectats que representin més del 50% de
la superfície total reparcel.lable poden
formular el projecte de Reparcel.lació. Si
transcorreguts tres mesos sense que dits
titulars facin ús del dret de redacció del
projecte l’Ajuntament acordarà la seva
redacció d’ofici.

4t.- Disposar la publicació de l’edicte
corresponent, en el Butlletí Oficial de la
Província, amb notificació individualit-
zada del present acord als propietaris
afectats.”

Girona, 14 de gener de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 488
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 13 de gener de 2004, va
adoptar el següent acord:

“1r.- Desestimar les al·legacions for-
mulades pel Srs. Pere Rigau i Bahi;
Santiago Juandó Coromina;  i el Sr. Nar-
cís Cots Mir, de conformitat amb
l’informe emès per l’equip redactor del
projecte, obrant a l’expedient , del que
se’n donarà trasllat als al.legants, en la
seva part necessària.

2n.- Aprovar definitivament el Pro-
jecte de Reparcel.lació de la U.A. 01
Agusti Riera, de conformitat amb el que
disposa l’art. 113 de la Llei 2/2002, de
14 de març, d’Urbanisme.

3r.- Facultar a la Sra. Alcaldessa-
Presidenta, i subsidiàriament al Tinent
d’Alcalde, Regidor, o persona en qui
delegui o qui exerceixi les seves fun-
cions per a l’atorgament de l’escriptura
pública, i per quantes actuacions deriva-
des de l’execució de l’acord siguin
necessàries.”

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 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 deses-
timat. 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 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, 14 de gener de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 489
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 13 de gener de 2004, va
adoptar el següent acord:

“1r.- Aprovar definitivament el “Pro-
jecte de Reparcel.lació voluntària de la
U.A. Les Pedreres”, 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 D. 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment parcial de la Llei 2/2002.

2n.- Facultar a la Sra. Alcaldessa-
Presidenta, i subsidiàriament al Tinent
d’Alcalde, Regidor, o persona en qui
delegui o qui exerceixi les seves fun-
cions per a l’atorgament de l’escriptura
pública, i per quantes actuacions deriva-
des de l’execució de l’acord siguin
necessàries.”

Contra el present acord, que és defi-
nitiu i posa fi a la via administrativa, es
pot interposar un recurs contenciós admi-
nistratiu 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
de la publicació d’aquest edicte. Potesta-
tivament es pot interposar prèviament un
recurs de reposició davant del Ple de la
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