
denúncia i la matrícula del vehicle. El ter-
mini es compta a partir del dia següent a
la data de la notificació de la denúncia. Si
no presenta al·legacions, aquesta notifica-
ció serà considerada proposta de resolu-
ció tal com assenyala l’article 13.2 del
Reglament del procediment per a l’exer-
cici de la potestat sancionadora, aprovat
per Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost,
amb els efectes previstos en els articles
18 i 19 de l’esmentat Reglament.

2.- RESPONSABILITAT:
En el cas que el titular d’aquesta noti-

ficació no sigui l’autor de la infracció,
se’l requereix perquè en el termini màxim
de 15 dies comuniqui a aquest Ajunta-
ment la identificació i adreça de l’infrac-
tor, d’acord amb l’obligació que imposa
als titulars dels vehicles l’article 72 del
RDL 339/90, de 2 de març, amb l’adver-
timent que l’incompliment d’aquesta obli-
gació és sancionable de conformitat amb
el mateix article.

3.- PAGAMENT DE LA MULTA:
Si aquest pagament es fa efectiu dins

dels 10 dies de rebre aquesta notificació
s’aplicarà una reducció del 50% de
l’import, i ne les denúncies de zona blava
quedarà reduïda i fixada en 3 EUR.

4.- LLOC I FORMA DE PAGA-
MENT:

a) En metàl·lic a l’Oficina de Recap-
tació.

b) Per transferència bancària o gir
postal adreçat a l’Oficina de Recaptació
on hi constarà el número de l’expedient,
nom i cognoms del denunciat. 

La qual cosa li comunico perquè en
tingui coneixement i als efectes oportuns. 

Arbúcies, 9 de setembre de 2005.—
La Recaptadora.

Núm. 10.239
AJUNTAMENT DE

BEGUR

Anunci sobre aprovació modificació
dels Estatuts de l’Entitat Urbanística de
Conservació Casa de Campo aprovat defi-
nitivament en data d’1 d’agost de 1995

De conformitat amb el que disposen
els articles 161 i ss. del Reglament de
Gestió Urbanística aprovat per Decret
3288/78, de 25 d’agost, i disposicions
concordants del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme de Cata-
lunya i del Reglament que la desplega
parcialment.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta
a terme el dia 30 d’agost de 2005, va
aprovar per unanimitat modificar els
Estatuts de l’Entitat Urbanística de Con-
servació Casa de Campo aprovat definiti-
vament en data d’1 d’agost de 1995, en el
sentit següent:

•Afegir el següent apartat a l’article 1:
L’àmbit territorial de l’Entitat Urba-

nística estarà delimitat per la Urbanitza-
ció Casa de Campo i per la Urbanització
La Vessana amb els següents límits:

Nord: Parcel·les 17, 29, 33 i 79 del
Polígon 8 del Cadastre de Rústica.

Sud: Terme municipal de Palafrugell i
zona rústica carretera de Begur a Palafru-
gell (GP-6531).

Est: Parcel·les 17, 18, 19, 20, 21 i 72
del Polígon 8 del Cadastre de Rústica.

Oest: Sector Cantallops del POUM de
Begur (PU-11).

Obrir un període d’informació pública
d’un mes per a la formulació de reclama-
cions i al·legacions.

Begur, 7 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Carles Arnau i Ferrer.

Núm. 10.241
AJUNTAMENT DE

BEGUR 

Anunci referent a l’aprovació inicial de
modificació d’estudi de detall

La Junta de Govern Local en data 6
de setembre de 2005, va aprovar  inicial-
ment la modificació de l’Estudi de Detall
de les parcel·les 1, 5, 8 i 6 de les Illes III
i IV del Sector Ses Falugues.

S’exposa al públic pel termini de vint
dies per al seu examen i presentació
d’al·legacions o suggeriments.

Begur, 7 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Carles Arnau i Ferrer.

Núm. 10.240
AJUNTAMENT DE

BEGUR 

Anunci referent a l’aprovació de pro-
jecte de canvi d’ús de magatzem a habi-
tatge

De conformitat amb el que disposen
els article 48i 49 del text refós de la Llei
d’Urbanisme aprovat per Decret Legisla-
tiu 1/2005, de 26 de juliol, se sotmet a
informació pública pel termini d’un mes
la sol·licitud per a l’adaptació com habi-
tatge d’un magatzem existent a la quadra
de cavalls situada a la parcel·la 22 del
polígon 7 del cadastre de rústica

d’Esclanyà, Camí del Pedregar, s/n que
promou el Sr. José Manuel Caballero
Uréndez.

Durant l’esmentat termini es podrà
examinar l’expedient a l’Àrea de Secreta-
ria i presentar-hi les al·legacions que es
considerin oportunes. 

Begur, 7 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Carles Arnau i Ferrer.

Núm. 10.242
AJUNTAMENT DE

BEGUR

Anunci referent a l’aprovació inicial
del projecte d’urbanització del carrer camí
del port d’Esclanyà

La Junta de Govern Local en data 6
de setembre de 2005, va aprovar inicial-
ment el Projecte d’Urbanització del Camí
del Port d’Esclanyà.

S’exposa al públic pel termini d’un
mes per al seu examen i presentació
d’al·legacions o suggeriments.

Cas de no presentar-se al·legacions,
l’acord inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat d’adoptar nou acord.

Begur, 7 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Carles Arnau i Ferrer.

Núm. 10.399
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva projecte
de reparcel·lació voluntària del PMU
Carrer Tossa d’Alp

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 7 de juny de 2005, va
adoptar el següent acord: 

Aprovar definitivament el Projecte de
Reparcel·lació voluntària del PMU Carrer
Tossa d’Alp, 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 278/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament parcial de
l’esmentada Llei.

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
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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, 19 de setembre de 2005.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.
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Núm. 10.355
AJUNTAMENT DE

CABANES

Edicte sobre incoació d’ofici expedient per donar de baixa en el padró municipal d’habitants 

Durant el mes de setembre s’han incoat d’ofici per donar de baixa en el Padró Municipal d’Habitants els Senyors relacionats, que
es constata la no residència, en el domicili indicat (Mas Gitano)

JESUS SALAZAR JIMENEZ DNI 41.550.736 V Exp 1/2005.

ANTONIO PEREZ CASTILLO DNI 28.333.434 X Exp 2/2005.

DESAMPARADOS FERNANDEZ FLORES DNI 20.244.049 R Exp 3/2005.
AMPARO GIMENEZ FERNANDEZ data naixement 22.05.1994
FRANCISCO GIMENEZ FERNANDEZ data naixement 12.10.1995
JUAN GIMENEZ FERNANDEZ data naixement 16.05.1997
BASILIO GIMENEZ FERNANDEZ data naixement 14.07.1999

JOSE SALAZAR MARTINEZ DNI 41.550.426 Y Exp.4/2005.
JOSEFA SALAZAR HERNANDEZ DNI 47.697.018 D
SAMIRA SALAZAR SALAZAR data naixement 05.12.2001
ABRAHAM SALAZAR SALAZAR data naixement 02.04.2003
DIEGO SALAZAR SALAZAR data naixement 24.03.2004

Es constata la no residència en el domicili indicat (Mas Gitano)

D’acord amb el que estableix l’article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, i als efectes del que disposa l’arti-
cle 59 de la llei 30/92 modificada per la llei 4/99 i 24/2001.(Notificació edictal)

Atès que intentada la notificació, aquesta no s’ha pogut practicar, s’efectua mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajunta-
ment i al Butlletí Oficial de la Província, dins el termini de quinze dies a comptar des de la data de la publicació d’aquest anunci, a
fi que els interessats puguin formular al·legacions i presentar documents i justificacions que estimin convenients.

Cabanes, 14 de setembre de 2005.— L’Alcalde. Signat: Pere Ylla Batlle.

Núm. 10.266
AJUNTAMENT
D’HOSTALRIC

Anunci sobre sol·licitud de llicència
ambiental 

Francisco Javier Martí i Francisco, en
data 22 de juny de 2005, ha sol·licitat
d’aquest ajuntament el permís municipal
ambiental, amb la finalitat de poder ins-
tal·lar una activitat dedicada a taller de
serralleria al Polígon Industrial Les Pine-
des s/n UA12 d’aquesta vila, c/ Pompeu
Fabra s/n, nau 2B.

S’obre un termini d’informació veïnal
amb la finalitat que qualsevol persona
interessada pugui examinar l’expedient i,
alhora presentar per escrit, davant l’ajun-
tament, les al·legacions i suggeriments
que consideri pertinents.

El termini assenyalat anteriorment
finalitzarà un cop hagin transcorregut vint
dies hàbils, comptadors des de l’endemà
d’haver estat publicat el present anunci al
tauler d’edictes de l’ajuntament.

L’expedient es podrà consultar a les
oficines municipals, tos els dies feiners 

entre les 9 i les 14 hores, durant el ter-
mini d’informació esmentat.  

Les al·legacions i els suggeriments, si
s’escau, es podran adreçar a l’ajuntament
a través de qualssevol dels mitjans hàbils
a què fa referència l’article 38,4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

Hostalric, 13 de setembre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Eugeni Medina i
Pando.


