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Núm. 879 
AJUNTAMENT DE  

GIRONA 
 
Edicte d’aprovació inicial del Pla especial 

de desplegament de la Modificació puntual del 
PGOU 20 Xalet Tarrús 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 15 de 
gener de 2008, va adoptar el següent acord:  
 
“Aprovar inicialment el Pla Especial de 
desplegament de la Modificació puntual del 
PGOU 20 Xalet Tarrús: Ordenació detallada i 
adaptació de les condicions de protecció de la 
fitxa R-18 del PE de Protecció del Patrimoni, 
de conformitat amb el que disposa l’art. 94 en 
relació amb l’art. 83 del DL 1/2005 de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme; sotmetre’l a informació pública 
pel termini d’un mes, mitjançant Edictes 
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa local. I sol·licitar el 
corresponent informe al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposen els arts. 83.5 
del DL 1/2005, de 26 de juliol, i l’art. 17 de la 
Llei 9/93, de 30   de   setembre,   de  Patrimoni  
 
Cultural Català”. 
 
Girona, 16 de gener de 2008 
 
Anna Pagans Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
Núm. 880 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial de la modifi-

cació puntual del PGOU núm. 20 Xalet Tarrús 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 15 de 
gener de 2008, va adoptar el següent acord:  
 
“Aprovar inicialment la Modificació puntual 
del PGOU núm. 20 Xalet Tarrús (execució de 
la sentència núm. 537/07 de 12 de juliol de 
2007), de conformitat amb el que disposa l’art. 
94 en relació amb l’art. 83 del DL 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei d’urbanisme; sotmetre l’expedient a 
informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant Edictes publicats en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí 
Oficial de la Província i en la premsa local. I 
sol·licitar el corresponent informe al 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposen 
els arts. 83.5 del DL 1/2005, de 26 de juliol, i 
l’art. 17 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, de 
Patrimoni Cultural Català”.  
 
Girona, 16 de gener de 2008 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 

Núm. 881 
AJUNTAMENT DE  

GIRONA 
 
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte 

de reparcel·lació  
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 15 de 
gener del 2008, va adoptar el següent acord:  
 
“Estimar en part les al·legacions presentades 
pels Srs. Joan Ollé Gili, i Mª Dolors Vilagran 
Amat, Montserrat Vilagran Amat i Àngel 
Rodríguez Vilagran, d’acord amb l’informe 
tècnic obrant a l’expedient; i aprovar 
definitivament el projecte de reparcel·lació de 
la UA Mas Gri, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 113 del DL 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual 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 del 
Jutjat Contenciós 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 
que presumptament s’hagi desestimat el recurs 
de reposició. 
 
Girona, 16 de gener de 2008 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 882 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació del projecte d’obres 

complementàries d’urbanització del Sector Pla 
de Baix de Domeny 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 15 de 
gener del 2008, va adoptar el següent acord:  
 
“Aprovar el projecte d’obres complementàries 
d’urbanització de l’esmentat Sector Pla de 
Baix de Domeny, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 87.6 del DL 1/2005, de 26 de 
juliol pel qual 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 del 

Jutjat Contenciós 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 al d’aquesta notificació. 
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 que presumptament s’hagi 
desestimat el recurs de reposició.  
 
Girona, 16 de gener de 2008 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 613 

AJUNTAMENT DE  
LA JONQUERA 

 
Anunci sobre informació pública de 

sol·licitud de llicència ambiental 
 

En compliment del que disposa l’art. 43 del 
Reglament autonòmic aprovat per Decret 
136/1999 de 18 de maig, i article 8.3 de 
l’Ordenança municipal d’obertura d’establi-
ments i control d’activitats classificades, es 
sotmet a informació pública l’expedient amb 
número de referència 38/2007 que es tramita, a 
instància del Sr. Xavier Fàbrega en repre-
sentació de GBI SERVEIS, SA, per a 
l’obtenció de la preceptiva llicència ambiental 
municipal (annex II) per a l’exercici d’una 
activitat dedicada a parc de maquinaria 
ubicada a l’avinguda Canigó (Polígon Vilella) 
d’aquest municipi, perquè qualsevol persona 
que s’hi consideri afectada pugui formular les 
al·legacions, observacions i presentar els 
documents que estimi pertinents. 
L’expedient esmentat es pot consultar a les 
oficines municipals tots els dies laborables, 
entre les 8.00 i les 15.00 hores, durant el 
termini d’informació pública que serà de vint 
dies, a comptar a partir del següent a la 
inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de 
la Província. 
Les al·legacions i els suggeriments, si s’escau, 
han de presentar-se, en el Registre General 
d’aquest Ajuntament, dintre del termini esmen-
tat, personalment, per correu administratiu 
certificat o a través de qualsevol dels mitjans 
hàbils que estableix l’art. 38,4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú. 
 
La Jonquera, 4 de gener de 2008 
 
Jordi Cabezas i Llobet 
Alcalde 
 
 


