
Núm. 11.731
AJUNTAMENT DE

FORNELLS DE LA SELVA

Anunci sobre aprovació d’un plec de
clàusules

Aprovat per Decret de l’Alcaldia de
data 17 de novembre de 2004, el Plec de
clàusules econòmico-administratives par-
ticulars que han de regir el procediment
negociat per a l’adjudicació del contracte
de gestió de serveis públics-modalitat
concessió- per a la instal.lació i explota-
ció d’una xarxa sense fils municipal a
Fornells de la Selva, s’exposa al públic
per un termini de 20 dies hàbils a
l’objecte de presentar, en el seu cas, pos-
sibles al.legacions.

Fornells de la Selva, a 17 de novem-
bre de 2004.— L’Alcalde. P.o. Signat:
Joaquim Masegú i Simón.

Núm. 11.780
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva d’un pro-
jecte de reparcel·lació

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària celebrada el dia 9 de
novembre de 2004, va adoptar el següent
acord:

“1.- Estimar les al·legacions formula-
des per la Sra. Ma. del Carme Auguet
Corominas; estimar en part  les al·lega-
cions formulades per Guetiba, SL i  la
Sra. Adela Arroyo, i desestimar la resta
d’al·legacions, en base als raonaments
continguts en la part expositiva del pre-
sent acord, i en l’informe tècnic obrant a
l’expedient del que se’n donarà trasllat
als al.legants.

2.- Aprovar definitivament el Projecte
de Reparcel.lació del Sector Parador del
Güell, de conformitat amb el que disposa
l’art. 113 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’Urbanisme.”

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, 10 de novembre de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 11.778
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació inicial projecte
d’urbanització

Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 9
de novembre de 2004, el “Projecte
d’urbanització de la UA serveis Vila-
roja”, s’exposa l’expedient i tot l’actuat a
l’oficina d’Informació Ciutadana i a
l’Àrea d’Urbanisme, perquè pugui ésser
examinat i presentar-se, en el seu cas,
escrits d’al·legacions al Registre General,
pel termini de 20 dies, comptat des de la
publicació del present edicte en el Butlletí
Oficial de la Província.

Girona, 10 de novembre de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 11.779
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva d’un pro-
jecte d’urbanització

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 9 de novembre de 2004,
va adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament el projecte
d’urbanització del carrer  Port Lligat, de
conformitat amb el que disposa l’art. 87
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urba-
nisme.”

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
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, 10 de novembre de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 11.777
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació inicial projecte de
reparcel·lació voluntària

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 9 de novembre de 2004,
va adoptar acord de sotmetre a informació
pública, el projecte de reparcel·lació
voluntària del Sector Torre de Taialà.
S’exposa l’expedient i tot l’actuat, a
l’Oficina d’Informació Ciutadana i a
l’Àrea d’Urbanisme, perquè pugui ésser
examinat i presentar-se, en el seu cas,
escrit d’al·legacions al Registre General,
pel termini d’un mes, a comptar des de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia.

El que es publica 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 Decret  287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment parcial de la Llei 2/2002.

Girona, 10 de novembre de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 11.776
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació inicial pla de
millora urbana 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 9 de novembre de 2004,
va aprovar inicialment el Pla de Millora
Urbana per a l’ordenació volumètrica i
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