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L’expedient i totes les actuacions s’exposen a 
l’Oficina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea 
d’Urbanisme, perquè puguin ser examinats i 
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·le-
gacions al Registre General, pel termini d’un 
mes, comptat des de la publicació del present 
Edicte en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Girona, 9 de setembre de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 13778 

AJUNTAMENT DE 
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial de la modifi-

cació puntual d’una fitxa del Pla especial de la 
Vall de Sant Daniel 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 8 de 
setembre de 2009, va adoptar l’acord d’apro-
var inicialment la modificació puntual de la 
fitxa núm. 28 del Pla Especial de la Vall de 
Sant Daniel, de conformitat amb el que disposa 
l'article 94 en relació amb l'article 83 del DL 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
L’expedient i totes les actuacions s’exposen a 
l’Oficina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea 
d’Urbanisme, perquè puguin ser examinats i 
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·le-
gacions al Registre General, pel termini d’un 
mes, comptat des de la publicació del present 
Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en la premsa local. Així mateix, també es pot 
consultar a través del web municipal 
(www.girona.cat/urbanisme).  
 
Girona, 9 de setembre de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 

Núm. 13780 
AJUNTAMENT DE 

GIRONA 
 
Edicte sobre aprovació definitiva de la 

relació individualitzada de béns i drets 
afectats per l’execució d’un projecte 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 8 de 
setembre de 2009, va adoptar el següent acord:  
“Primer.- Estimar en part les al·legacions for-
mulades pel Sr. Martí Casas Rossell, en base a 
les consideracions contingudes en la part expo-
sitiva del present acord, i aprovar definitiva-
ment la relació concreta i individualitzada dels 
béns i drets afectats per a l’execució del 
projecte de construcció del “Pont del Ter”.  
 
Segon.- Declarar la necessitat d’ocupació de 
béns i drets objecte de l’expedient expro-
piatori, que consten en la relació aprovada, 
d’acord amb el que disposa l’art. 21 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 
1954”.  
 
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 a comptar a partir del dia 
següent al 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 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 inter-
posar-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.  
 
Girona, 9 de setembre de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 

Núm. 13779 
AJUNTAMENT DE 

GIRONA 
 
Edicte sobre aprovació inicial d’un pla 

especial 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 8 de 
setembre de 2009, va adoptar l’acord d’a-
provar inicialment el Pla Especial Tambor An-
só, 36, de conformitat amb el que disposen 
l'art. 48 en relació amb l'art. 50 del DL 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, i l'article 55 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, condicio-
nant l'aprovació provisional a que, durant el 
termini d'informació publica, s'incorporin les 
precisions contingudes en l'informe tècnic 
obrant a l'expedient, del que se'n donarà 
trasllat als interessats.  
 
L’expedient i totes les actuacions s’exposen a 
l’Oficina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea 
d’Urbanisme, perquè puguin ser examinats i 
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·lega-
cions al Registre General, pel termini d’un 
mes, comptat des de la publicació del present 
Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en la premsa local. Així mateix, també es pot 
consultar a través del web municipal (www.gi-
rona.cat/urbanisme).  
 
Girona, 9 de setembre de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Núm. 13581 
          AJUNTAMENT DE 
           LLORET DE MAR 

 
Edicte sobre la baixa per caducitat en el padró municipal d’habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent 
 

De conformitat el que disposa l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Resolució de 26 de maig de 2005 
(BOE núm. 128) de la Subsecretaria, la qual disposa la publicació de la Resolució de 28 d’abril de 2005 del Institut Nacional d’Estadística i de la 
Direcció General de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de 
les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no es renovin cada dos anys, i mitjançant 
Resolució de l’Alcalde Sr. Xavier Crespo i Llobet de data 22 de juliol de 2009 (Decret d’Alcaldia número 805/2009) s’ha declarat i acordat la baixa 
per caducitat de les inscripcions padronals de diverses persones.  


