
Ajuntaments

Núm. 2.355
AJUNTAMENT

D’ALP

Anunci sobre sol·licitud de llicència
ambiental

Presentada pel Sr. Javier Arenas
Gutierrez, sol·licitud de llicència ambien-
tal en compliment del Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de la
administració ambiental inclòs a l’annex
III per la legalització d’un taller mecànic
situat a l’Avd. d’Alp, núm. 8 -Edifici
Boix- bxos de La Molina, d’aquest terme
municipal.

De conformitat amb el determinat a
l’art.12 de l’Ordenança de data onze de
juny de dos mil quatre del Reglament
regulador de les llicència municipals
d’obertura d’establiments per activitats
incloses en l’annex III de la Llei 3/1998;
s’obre un tràmit d’informació pública i
veïnal en el tauler municipal d’anuncis i
mitjançant comunicació personal als veïns
immediats de l’emplaçament proposat on
s’ha d’instal·lar l’activitat i publicació
d’edicte al BOP de Girona, per un termini
de quinze dies, amb la finalitat de que
qualsevol persona interessada pugui exa-
minar l’expedient i, alhora, presentar per
escrit, davant l’Ajuntament, les al·lega-
cions i suggeriments que consideri perti-
nents.

Alp, a 9 de febrer de 2005.— L’Al-
calde.

Núm. 2.265
AJUNTAMENT DE

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Edicte d’aprovació definitiva d’un pro-
jecte de reurbanització

La Junta de Govern Local, en sessió
celebrada el 23 de novembre de 2004,
aprovà inicialment el projecte “Reurba-
nització del carrer Font Calvera situat
dintre el terme ”. 

Havent-se procedit a complimentar el
preceptiu tràmit d’informació pública de
trenta dies, mitjançant publicació d’edicte
al BOP núm. 2 de data 4 de gener de
2005, al DOGC número 4289 de data 28
de desembre de 2004 i, exposat al tauler
d’anuncis de la corporació i, atès que no
s’han presentat al·legacions, reclamacions
ni suggeriments al respecte i que en el
referit acord s’estipulava que en cas de no
produir-se’n l’aprovació adoptada inicial-
ment esdevindria definitiva, l’esmentat

projecte resta APROVAT DEFINITIVA-
MENT amb data d’efecte 11 de FEBRER
de 2005.

Castelló d’Empúries, 24 de febrer de
2005.— L’Alcalde. Signat: Xavier M.
Sanllehí i Brunet.

Núm. 2.361
AJUNTAMENT DE

BIURE

Edicte d’aprovació definitiva modifica-
ció ordenances fiscals exercici 2005 

Es fa públic per a general coneixe-
ment que l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament de Biure el dia 14 de
desembre de 2004, d’aprovació provisio-
nal de modificació de les ordenances fis-
cals del municipi de Biure, ha esdevingut
definitiu atès que no s’han produït
al·legacions ni reclamacions durant el
període d’audiència i exposició publica,
de conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals.

El text íntegre, que no ha sofert modi-
ficacions, ha estat publicat en el Butlletí
Oficial de la Província del dia data 29 de
novembre de 2004, al BOP núm. 229.

Biure, 14 de gener de 2005.— L’Al-
calde. Signat: Joan Juan i Coll.

Núm. 2.474
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva projecte
de reparcel·lació UA 79 Mas Palahí 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 1 de març de 2005, va
adoptar el següent acord: 

Aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació de la UA 79 Mas Palahí, de
conformitat amb el que disposa l’art. 113
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. 

Girona, 2 de març de 2005.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 2.465
AJUNTAMENT DE

CAMPELLES

Anunci sobre l’aprovació inicial del
pressupost per a 2005 

Aprovat inicialment pel plenari
d’aquest Ajuntament en sessió de data 24
de febrer el Pressupost General i les
Bases d’Execució d’aquesta Entitat per al
2005 i també‚ la Plantilla, que comprèn
tots els llocs de treball reservats a funcio-
naris, personal laboral i eventual, estarà a
disposició del públic a la Secretaria
d’aquest Ajuntament durant quinze dies
hàbils, dins dels quals qualsevol persona
interessada podrà examinar i presentar-hi
en contra i davant del Ple, les reclama-
cions que estimi convenients.

En el cas que no sigui presentada cap
reclamació, el Pressupost General, les
bases d’execució i la Plantilla es conside-
raran definitivament aprovats sense
necessitat d’adoptar cap altre acord. En
cas contrari el Ple disposarà del termini
d’un mes per resoldre-les.

Campelles, 25 de febrer de 2005.—
L’Alcalde-President. Signat: Manel Palau
i Guix.

Núm. 2.476
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’informació pública projecte de
reparcel·lació de la UA 02 Vicenç Bou

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 1 de març de 2005, va
adoptar el següent acord: 

Sotmetre novament a informació
pública, amb audiència dels propietaris de
finques incloses en la Unitat d’Actuació,
pel termini d’un mes, del projecte de
reparcel·lació de la UA 02 Vicenç Bou, a
conseqüència de les modificacions subs-
tancials introduïdes al projecte anterior-
ment aprovat inicialment.

Girona, 2 de març de 2005.— L’Al-
caldessa. Signat: Anna Pagans i Gruart-
moner.
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