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VII 200.000,00 0,00 200.000,00 
VIII 20.224,00 0,00 20.224,00 
TOTAL 827.634,78 41.120,00 868.754,78 
 
Romanent Tresoreria 2005: 447.967,21 
Romanent Tresoreria per a MC 1/06: 443.185,40 
Romanent Tresoreria (després MC 1/06): 4.781,81 
 
Flaçà, 13 de novembre de 2006 
 
Vicenç G. Cara Fernández 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 13987 

AJUNTAMENT DE 
FORNELLS DE LA SELVA 

 
Anunci sobre informació pública de 

sol·licitud de llicència ambiental 
 

Luís Blanch Solé, en representació de Lluís 
Blanch, SA, ha sol·licitat d’aquesta Alcaldia, 
llicència per un taller i exposició de vehicles 
automòbils, a la Ctra. N-II, núm. 24 de 
Fornells de la Selva. 
 
D’acord amb allò que disposen la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració Ambiental, el Decret 
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1997, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’administració ambiental, i 
s’adapten els seus annexos, l’expedient se 
sotmet a informació pública per un termini de 
20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquest edicte en el BOP, per tal 
que tots els interessats puguin examinar-lo i 
presentar les reclamacions que considerin 
escaients. 
 
Dit expedient pot ésser consultat a la secretaria 
d’aquest Ajuntament, en horari d’oficina. 
 
Fornells de la Selva, 9 de novembre de 2006 
 
Gabriel Casas i Soy 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 13988 

AJUNTAMENT DE 
FORNELLS DE LA SELVA 

 
Anunci sobre aprovació inicial de modifi-

cació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament urbanístic 

 
El Ple de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, 
en la sessió de data 26 d’octubre de 2006, va 
prendre l’acord que en la part dispositiva 
literalment diu: 
 
“PRIMER. APROVAR INICIALMENT l’ex-
pedient de Modificació Puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament urbanístic, pro-
mogut per l’Ajuntament de Fornells de la 

Selva i redactat pels serveis tècnics muni-
cipals, que té per objecte modificar el redactat 
actual de l’ article 42 i la Disposició Tran-
sitòria 8ena de les Normes. 
 
SEGON. SOTMETRE l’expedient a informa-
ció publica durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
província de Girona i diari “El Punt”. 
 
TERCER. OMETRE, de conformitat amb 
l’article 117.3 del Reglament de la llei 
d’urbanisme, el tràmit d’audiència als Ajun-
taments veïns per no confinar l’àmbit de la 
modificació amb cap altra terme municipal. 
 
QUART. ESTABLIR la suspensió de l’atorga-
ment de llicències de parcel·lació, edificació, 
reforma o rehabilitació de construccions dins 
l’àmbit afectat per la modificació puntual en 
aquelles determinacions urbanístiques on 
existeixi incompatibilitat entre les Normes 
actuals i les que es proposa modificar, mentre 
duri el procediment i en qualsevol cas durant el 
termini màxim de dos anys, incorporant al 
present acord un plànol de delimitació dels 
àmbits subjectes a suspensió.” 
 
Fornells de la Selva, 7 de novembre de 2006 
 
Gabriel Casas i Soy 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 14219 

AJUNTAMENT DE 
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte 

de reparcel·lació 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 14 de novembre de 2006, va adoptar el 
següent acord: 
 
Primer.- ESTIMAR les al·legacions formula-
des per l'entitat Proyecto Orxeta, SL, repre-
sentada pel Sr. Moulines; pel Sr. Pere Mutjé 
Pujol, i l'entitat Urbagest, Urbanización y 
Gestión, SLU, representada pel Sr. Roldan; 
ESTIMAR EN PART les al·legacions 
presentades per la Sra. Ma. Lluïsa Vidal 
Mercader; Carme Vidal Giralt; Promo-Serveis 
Damsel, SL representada pel Sr. Hernández; 
Concepció Morell Carreras, Emília Carreras 

Capell i Josep Morell Bosch; i DESESTIMAR 
la resta d'al·legacions, d'acord amb l'informe 
jurídico-tècnic obrant a l'expedient, del que 
se'n donarà trasllat als al·legants en la seva part 
necessària. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Projecte de 
reparcel·lació del Sector Pla de Baix de 
Domeny, 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 la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos comptats a partir del dia següent 
de la publicació d’aquest Edicte. Potes-
tativament 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 
què presumptament s’hagi desestimat el recurs 
de reposició. 
 
Girona, 15 de novembre de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 14220 

AJUNTAMENT DE 
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva del canvi de 

modalitat del sistema de gestió del Sector del 
Parador del Güell 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 14 de novembre de 2006, va adoptar el 
següent acord:  
 
Aprovar definitivament el canvi de modalitat 
del sistema de gestió del Sector del Parador del 
Güell, de cooperació pel de compensació 


