
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 adminis-
tratiu 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, 14 de setembre de 2005.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 10.289
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva projecte
de reparcel·lació de la UA 02 Vicenç Bou

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del
dia 13 de setembre de 2005, va adoptar el
següent acord: 

1. Estimar l’Al·legació formulada per
Promocions Vilablareix, S.L., en el sentit
de modificar la titularitat de la parcel·la
23 de les resultants; estimar en part les
al·legacions formulades pels Srs. Teresa
Bach Germà i Francesca Germà, Jaume
Salvador Regàs Bech de Careda, Manel
Camps Curós, Jaume Salvador Regàs
Bech de Careda, Martí Regàs Bech de
Careda, Pere Fabregas Iglesies,  i desesti-
mar l’al·legació formulada pel Sr. Miquel
Culubret Barceló, d’acord amb l’informe
tècnic obrant a l’expedient, del que se’n
donarà trasllat als al·legants.

2. Aprovar definitivament el Projecte
de reparcel·lació de la UA 02 Vicenç
Bou, de conformitat amb el que disposa
l’art. 113 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, modificada per la Llei
10/2004, de 24 de desembre.

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 Admi-
nistratiu de Girona 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
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 ex-
pressa, 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 conve-
nient, s’interposin altres recursos que es
creguin més oportuns.

Girona, 14 de setembre de 2005.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 10.290
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva projecte
d’urbanització de la UA 56 Fargnoli - Fre-
ser

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del
dia 13 de setembre de 2005, va adoptar el
següent acord: 

Aprovar definitivament el Projecte
d’urbanització de la UA 56 Fargnoli -
Freser, de conformitat amb el que disposa
l’art. 87.6 de la Llei 10/2004, de 24 de
desembre de modificació de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, per
al foment de l’habitatge assequible, de la
sostenibilitat territorial i de l’autonomia
local.

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 Admi-
nistratiu de Girona 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
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 ex-
pressa, 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 conve-
nient, s’interposin altres recursos que es
creguin més oportuns.

Girona, 14 de setembre de 2005.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 10.182
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Anunci sobre aprovació definitiva
modificació estatuts del Consell Econòmic i
Social de Girona 

El Ple de la Corporació, en sessió
ordinària celebrada el dia 8 de febrer de
2005, va aprovar inicialment la modifica-
ció dels Estatuts del Consell Econòmic i
Social de Girona, d’acord amb el que
preveuen els articles 49 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 178.1.c del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Munici-
pal i de Règim Local de Catalunya, i no
havent-se presentat cap al·legació durant
aquest termini d’exposició, es considera
aprovat definitivament els referits esta-
tuts, que entraran en vigor després
d’haver transcorregut el termini dels
quinze dies hàbils següents a la seva
inserció en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia.

El text íntegre dels Estatuts del Con-
sell Econòmic i Social de Girona, és el
següent: 

ESTATUTS DEL CONSELL ECO-
NÒMIC I SOCIAL DE GIRONA

PREÀMBUL
La capacitat transformadora i partici-

pativa de la ciutadania de Girona ha de
ser el punt d’arrencada per tal de dinamit-
zar l’economia local i contribuir a la pro-
jecció de la Ciutat més enllà de l’àmbit
estrictament local. Per això, l’administra-
ció local, en l’àmbit de les seves com-
petències, impulsa la participació col·lec-
tiva dins un espai on els diferents
estaments implicats en les transforma-
cions econòmiques, ecològiques i socials
de la Ciutat avancin cap a un desenvolu-
pament sostenible , menys vulnerable i
socialment més just.

L’art. 131.2 de la Constitució Espan-
yola preveu la participació en els afers
públics econòmico-socials mitjançant els
consells econòmics i socials, partint de
tres idees:

•Els poders públics fan planificació
econòmica i social.

•La finalitat de la planificació és tant
el creixement econòmic com la seva dis-
tribució.

•La planificació és participativa. Hi
participen els sindicats, professionals,
patronals, i altres organitzacions econò-
miques.

Per una part el Consell Econòmic i
Social de Girona serveix de plataforma
institucional permanent de diàleg entre
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