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Núm. 2186 
AJUNTAMENT DE  

CRUÏLLES-MONELLS-SANT SADURNÍ 
DE L’HEURA 

 
Edicte sobre l’adjudicació d’un contracte 

d’obres 
 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, en 
sessió ordinària celebrada en data 11 de febrer 
de 2008, va adjudicar, el contracte d’obres 
titulat “MILLORES URBANÍSTIQUES DEL 
NUCLI DE CRUÏLLES. CARRER DEL 
RAVAL” mitjançant concurs, pel procediment 
obert, a l’empresa a l'empresa Salvador Serra, 
SA, pel preu de 176.000 € (CENT SETANTA-
SIS MIL EUROS), IVA inclòs. 
 
La qual cosa es publica per general conei-
xement i als efectes d'allò que disposa l'article 
93.2 del RDL 2/2000. 
 
Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, 12 
de febrer de 2008 
 
Ramon Nadal i Colls 
Alcalde 
 
 
Núm. 2379 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte 

de reparcel·lació 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 12 de 
febrer de 2008 va adoptar el següent acord: 
 
Estimar en part les al·legacions presentades 
pels Srs. Tomàs Arrieta Pagés i Dolors 
Rodriguez Bremon, d'acord amb l'informe 
tècnic obrant a l'expedient del que se'n donarà 
part als al·legants; i aprovar definitivament el 
projecte de reparcel·lació de la UA Baldiri 
Reixach - Torroella, 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 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, 13 de febrer de 2008 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 2380 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte 

de reparcel·lació 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 12 de 
febrer de 2008 va adoptar el següent acord: 
 
Estimar les  al·legacions formulades per la Sra.  
Assumpció Soms Maymi, i aprovar definiti-
vament la proposta de reparcel.lació voluntària 
del PA 95 - Torres de Palau II, de conformitat 
amb el que disposa l'art. 164 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament 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 inter-
posar-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, 13 de febrer de 2008 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 2381 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte sobre informació pública d’un 

projecte de reparcel·lació 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 12 de febrer de 2008 va adoptar l’acord de 
sotmetre a informació pública la proposta de 
reparcel·lació voluntària de la UA 27 
Galligants, 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, s’exposa l’expedient i tot 
l’actuat a l’Oficina d’Informació Ciutadana i a 
l’Àrea d’Urbanisme, perquè pugui ser 
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 última 
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província i en la premsa local, practicant-
se alhora, notificació individualitzada als 
afectats per aquesta actuació urbanística. 
 
Girona, 13 de febrer de 2008 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 2382 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’informació pública de la relació 

de béns i drets afectats per a l’execució d’un 
projecte d’urbanització 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 12 de 
febrer de 2008, va adoptar el següent acord: 
 
Primer.- Iniciar l'expedient d'expropiació dels 
terrenys afectats de vialitat inclosos dins el 
Sector de la Frontissa de Santa Eugènia. 
 
Segon.- Aprovar inicialment i sotmetre a 
informació pública la relació concreta i 
individualitzada dels béns i drets afectats per 
l'execució del projecte d'urbanització del 
Sector de la Frontissa de Santa Eugènia, que 
s'adjunta com annex a la proposta, pel termini 
de 15 dies, d'acord amb el que disposa l'art. 
212 del Decret 305/2006, de 18 d'abril, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme, en relació amb l'art. 17 del 
Reglament de la Llei d'expropiació forçosa. 
 
Estat material i jurídic dels béns i drets afectats 
 
1. Santa Eugènia, 232   
parcel·la cadastral:  3674213   
superfície de la finca segons cadastre: 89 m2 
superfície a expropiar: tota  
construccions:  hi ha una casa unifamiliar 
propietari segons cadastre: JAUME ESTEBA 
COSTA 
Avinguda República Argentina, 30, 4-3 – 
08023 BARCELONA 
 
2. Santa Eugènia, 234 
parcel·la cadastral:  3674214 
superfície de la finca segons cadastre: 91 m2 
superfície a expropiar:  tota 
construccions: hi ha una casa unifamiliar 
propietari segons cadastre: JORDI NONELL 
BADOSA  
Ros de Palau, 1 – 17003 GIRONA  
 
3. Santa Eugènia, 234bis 
parcel·la cadastral: 3674215 


