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cació, reforma, rehabilitació o enderrocament 
de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autorit-
zacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial en els àmbits del municipi 
identificats gràficament en el plànol que 
s’adjunta al present edicte. 
 
Es publica per al general coneixement. 
 
Flaçà, 15 de desembre de 2008 
 
Josep Perich Pons 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 17184 

AJUNTAMENT DE 
FORNELLS DE LA SELVA 

 
Anunci sobre aprovació inicial del 

document “Criteris d’ordenació de sòl no 
urbanitzable” 

 
Aprovat inicialment per la corporació en sessió 
plenària de data 27 de novembre de 2008, el 
document “Criteris d’ordenació de sòl no 
urbanitzable” que s’ha redactat en el marc de 
l’Agenda 21 i que servirà de document base 
per a la redacció del POUM, s’exposa al públic 
pel termini d’un mes, a l’efecte de presentació 
de possibles al·legacions. 
 
Fornells de la Selva, 15 de desembre de 2008 
 
Gabriel Casas i Soy 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 17417 
AJUNTAMENT DE 

 GIRONA 
 
Edicte sobre aprovació definitiva de la 

minuta d’una reparcel·lació voluntària  
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 16 de 
desembre de 2008, va adoptar el següent 
acord:  
“Aprovar definitivament la minuta de repar-
cel·lació voluntària de la modificació puntual 
núm. 17 del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Girona–PA 103 Equipament comercial, de 
conformitat amb el que disposa l’art. 164.2 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
en relació amb l’art. 113 del DL 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
l’esmentada Llei.”  
 
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 
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, 17 de desembre de 2008 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 

Núm. 17418 
AJUNTAMENT DE  

GIRONA 
 
Edicte sobre aprovació definitiva d’un 

projecte 
 

Per Decret d’Alcaldia, de data 11 de desembre 
de 2008, es va adoptar el següent acord:  
 
“APROVAR definitivament el projecte de 
millora de la xarxa de sanejament en baixa de 
la Ciutat de Girona, de conformitat amb el que 
disposa l'art. 87 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 del 
Jutjat Contenciós-administratiu de Girona, en 
el termini de dos mesos comptats a partir del 
dia següent 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 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, 12 de desembre de 2008 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Núm. 17483 
          AJUNTAMENT DE  
                   GIRONA 

 
Anunci sobre aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2009 
 

El Ple Municipal, en sessió ordinària del 16 de desembre de 2008, ha adoptat el següent acord: 
 
1r. Desestimar les al·legacions presentades pel sr. Carles Puigdemont Casamajó en nom propi i en representació del grup municipal de Convergència i 
Unió. 
 
2n. Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per l’any 2009 reguladores dels tributs següents: 
 
1. Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic. 
2. Taxa pel servei de recollida i gestió dels residus. 
3. Taxa pel servei de clavegueram. 
4. Taxa pel servei de conservació de cementiris. 


