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sits dels fons i persones autoritzades per al seu 
moviment i operatòria en pagaments. 
 
4. El règim de comptabilitat, aprovació i 
rendició de comptes serà el de la comptabilitat 
pública i s’adaptarà a la normativa de règim 
local.  
 
Article 23 
 
1. La separació del Consorci d’algun dels seus 
membres podrà realitzar-se comunicant-ho al 
President del Consorci, amb 3 mesos 
d’antelació, sempre que l’entitat que es separa 
estigui al corrent dels seus compromisos 
anteriors i garanteixi la liquidació de les 
obligacions aprovades fins al moment de la 
separació.  
 
2. No obstant això, les entitats consorciades 
podran, amb l’acord unànime del Ple, obtenir 
la respectiva separació del Consorci en 
qualsevol moment. 
 
3. Les separacions o baixes d’entitats inte-
grants del Consorci tindran la corresponent 
constatació en l’annex previst en l’article 3.2 
dels presents Estatuts.  
 
4. El Ple del Consorci, prèvia audiència del 
membre afectat i amb el quòrum referit al 14.6 
dels presents Estatuts, podrà separar un 
membre del Consorci en el cas d’incompliment 
reiterat de les seves obligacions econòmiques 
envers el Consorci o d’incompliment greu 
d’altres obligacions que tingui com a membre 
d’aquest. 
 
Article 24 
 
1. El Consorci es dissoldrà per acord dels seus 
membres que l’integren, amb el quòrum 
assenyalat a l’article 14.6 d’aquests Estatuts o 
per impossibilitat legal o material de complir 
els seus objectius. 
 
2. L’acord de dissolució determinarà com 
s’haurà de procedir a la liquidació dels béns 
del Consorci i a la reversió de les obres o de 
les instal·lacions existents. 
 
Article 25 
 
En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni 
es distribuirà entre els seus membres en 
proporció a les respectives aportacions. Igual-
ment, respondran proporcionalment dels 
deutes contrets. 
 
Disposició transitòria. 
La durada del primer nomenament de membres  
a que es fa referència  en  l’article  10  abastarà  
fins a les primeres eleccions locals que es 
celebrin.  
 
Girona, 27 de febrer de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 

Núm. 3521 
AJUNTAMENT DE  

GIRONA 
 
Edicte d’informació pública de la proposta 

de reparcel·lació voluntària del Sector Camp 
de la Coma 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 6 de març de 2007 va adoptar l’acord de 
sotmetre a informació pública la proposta de 
reparcel·lació voluntària del Sector Camp de la 
Coma, 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’ac-
tuat a l’Oficina d’Informació Ciutadana i a 
l’Àrea d’Urbanisme, perquè pugui ser exa-
minat 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, 7 de març de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 3522 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’informació pública de la proposta 

de reparcel·lació voluntària del Sector La 
Pabordia 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 6 de març de 2007 va adoptar l’acord de 
sotmetre a informació pública la proposta de 
reparcel·lació voluntària del Sector La Pabor-
dia, 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, noti-
ficació individualitzada als afectats per aquesta 
actuació urbanística. 
 
Girona, 7 de març de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 3523 
AJUNTAMENT DE  

GIRONA 
 
Edicte d’aprovació definitiva del projecte 

d'urbanització de la UA 76 La Pabordia 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 6 de març de 2007, va adoptar el següent 
acord:  
 
Aprovar definitivament el projecte d'urba-
nització de la UA 76 La Pabordia, 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 el 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, 7 de març de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 3524 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva de la 

modificació del projecte de reparcel·lació del 
Sector Mas Marroc 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el  
dia 6 de març de 2007, va adoptar el següent 
acord:  
 
Primer.- Estimar en part les al·legacions 
formulades pels Sr. Tomàs Bellsolà Molas i la 
Sra. Enriqueta Molas Cabarrocas, en base als 
raonaments continguts en la part expositiva del 
present acord, del que se'n donarà trasllat als 
al·legants. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació 
del projecte de reparcel·lació del Sector Mas 
Marroc, de conformitat amb el que disposa 
l'art. 113 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel 
que s'aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme. 
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Contra el present acord, que és definitiu i posa 
fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós-administratiu davant el 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, 7 de març de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 3370 

AJUNTAMENT DE  
LLORET DE MAR 
Àrea de Governació 

 
Edicte de notificació d’actes adminis-

tratius 
 

D’acord amb allò que disposa l’art. 59.4 de la 
Llei 30/1992, 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJAPC) i 
fent ús de la possibilitat que inclou de notificar 
els actes administratius a través d’edicte a 
publicar al Butlletí Oficial de Província i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’últim 
domicili conegut de l’interessat en tant que 
l’Administració ignori el domicili dels 
interessants, aquests siguin desconeguts, o bé 
s’hagi intentat la notificació sense poder-se 
practicar, es procedeix a notificar mitjançant la 
seva publicació, el següent decret d’Alcaldia: 
 
Decret de data: 30/01/2007  
Infractor: MEB REGALOS SC 
Número d’expedient: SCVP2006000096 
Data d’infració: 09/08/2006 
Lloc d’infracció: Av. Just Marlés núm. 20 
Tipus de sanció: LLEU 
Import de la sanció: 100 € 
 
A l’esmentat interessat es va obrir l’expedient 
sancionador amb motiu de l’acta d’inspecció 
aixecada per l’inspector municipal, consistent 
en l’incompliment de l’art. 52 de les 
Ordenances de Policia de la via pública per 
l’ocupació de la façana de la botiga amb 
mostres comercials penjants sense autorització 
municipal.  
 
“Normativa aplicable:  
 
Art. 21.1 de la Llei 7/1985, Reguladora de les  

bases de Règim Local. 
RD 1398/1993, 4 d’agost, pel que s’aprova el 
Reglament del procediment per a l’exercici de 
la potestat sancionadora. 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament del procediment 
sancionador en àmbits de competències de la 
Generalitat. 
Art. 237 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril. 
Art. 56 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals. 
Art. 52 de les Ordenances Municipals de 
Policia de la Via Pública. 
Decret d'alcaldia de Lloret de Mar de data 2 
d’abril de 2004, pel qual es fixen els imports 
de les sancions per infraccions de l’Ordenança 
de Policia de la Via Pública 
Instructor de l’expedient: Sr. Ignasi Riera i 
Garriga, Regidor delegat de l’Àrea de 
Governació 
 
Atès que va concedir al presumpte infractor un 
termini de 10 dies per a presentar al·legacions, 
sense que aquest hagi fet ús d’aquesta 
possibilitat. 
 
RESOLC:  
 
PRIMER.- Imposar a MEB REGALOS SC, 
titular de l’esmentat local, sanció econòmica 
de 100 € per la comissió de la falta lleu 
descrita. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’inte-
ressat i a la Intervenció Municipal. 
 
Així ho mana i signa a Lloret de Mar el Sr. 
Alcalde i jo, el secretari, en dono fe. Rubricats. 
 
Us comuniquem que la QUANTIA A IN-
GRESSAR, s’haurà de fer efectiva a l’Ajun-
tament, per qualsevol dels mitjans de 
pagament admesos en dret, dintre dels 
següents terminis: 
 
Si rebeu aquesta notificació dins la primera 
quinzena del mes, fins al dia 20 del mes 
següent o, el dia hàbil immediatament poste-
rior. Si la rebeu dins de la segona quinzena del 
mes, fins al dia 5 del segon mes posterior o, el 
dia hàbil immediatament posterior. 
 
Transcorreguts aquests terminis sense haver fet 
efectiu el deute, s’iniciarà el procediment de 
constrenyiment, amb els següents recàrrecs: 
 
a) recàrrec executiu del 5%, que serà aplicat 
quan es pagui la totalitat del deute no ingressat 
en període voluntari abans de la notificació de 
la providència d’apremi, 
b) recàrrec d’apremi reduït del 10%, quan es 
pagui la totalitat del deute no ingressat en 
període voluntari i el propi recàrrec, abans de 
la finalització del termini previst en la 
notificació de la providència d’apremi, 
recàrrec ordinari del 20%, una vegada exhaurit 
el termini previst en la notificació de la 
providència d’apremi, tal i com s’estableix en 
l’art. 28 de la llei general tributària, i d’acord 

amb l’art. 108 del Reglament general de 
recaptació. 
 
Contra aquest acord, en el qual acaba la via 
administrativa, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Recurs contenciós-administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, 
en el termini de dos mesos següents al de la 
desestimació, a menys que l’acte administratiu 
versi sobre planejament urbanístic. En aquest 
darrer cas l’òrgan jurisdiccional competent 
serà el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya; tot això sens perjudici que amb 
caràcter potestatiu pugueu interposar, en 
qualsevol cas, RECURS DE REPOSICIÓ dins 
el termini d’un mes a comptar des de la 
notificació d’aquest acord (llevat que aquesta 
Resolució ho sigui ja d’un Recurs de reposició, 
cas en el qual no se’n podrà presentar un 
segon). 
 
QUALSEVOL ALTRE que considereu conve-
nient en defensa del vostre dret. 
 
La interposició de qualsevol recurs o acció 
judicials no suspèn l’efectivitat de l’ac-
te/resolució notificat/da. 
 
Lloret de Mar, 23 de febrer de 2007 
 
Rafel Josep García 
Secretari 
 
 
Núm. 3337 

AJUNTAMENT DE  
MASARAC 

 
Edicte d’informació pública de llicència 

ambiental 
 

El Sr. Joan Vilarrasa Vidal ha sol·licitat 
llicència ambiental per a l’adequació d’ una 
explotació de vedells d’engreix situada a 
Afores-Vilarnadal, d’aquest terme municipal. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 43 del 
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de desple-
gament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambien-
tal, s’inicia un període d’exposició pública per 
un termini de vint dies hàbils, perquè tot aquell 
qui es consideri afectat d’alguna manera per 
l’activitat esmentada, pugui fer les obser-
vacions pertinents. 
 
La sol·licitud i documentació que l’acompanya 
s’exposa i es pot consultar durant les hores 
d’oficina a la secretaria d’aquest Ajuntament. 
 
Masarac, 1 de març de 2007 
 
Agustí Jordà Caball 
Alcalde 
 
 
 
 


