
A la mitgera amb la 
parcel·la 20 i a fons
de parcel·la - 8m.

Girona, 5 d’abril de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 4623
AJUNTAMENT DE

GIRONA 

Edicte d’aprovació inicial projecte de
reparcel.lació voluntària de la UA 21 Plaça
de Braus

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 4 d’abril de 2006, va
adoptar el següent acord:

Aprovar inicialment i sotmetre a
informació pública el projecte de repar-
cel.lació voluntària de la UA 21 Plaça de
Braus, pel termini d’un mes, de conformi-
tat amb l’art. 113 del DL 1/2005, de 26
de juliol, i l’art. 32 del Decret 287/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament parcial de la Llei 2/2002, amb
citació personal dels interessats, i mit-
jançant publicació d’edicte en el Butlletí
Oficial de la Província.

Girona, 5 d’abril de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 4625
AJUNTAMENT DE

GIRONA 

Edicte d’aprovació definitiva PMU per
a l’ordenació de volums dels carrers Rutlla/
Antic Roca

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 4 d’abril de 2006, va
adoptar el següent acord: 

Aprovar definitivament el PMU  per a
l’ordenació de volums dels carrers Rutlla/
Antic Roca, de conformitat amb el que
disposa l’art. 79 del DL 1/2005, de 26 de
juliol, pel que s’aprova el text refós de la
Llei d’Urbanisme.

Contra el present acord, que és defini-
tiu i posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya 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. 

Normativa:
Proposta d’ordenació específica
Condicions de parcel·lació
Les dues parcel·les constituiran una

sola entitat no podent ser considerades de
manera individual. A partir d’aquest punt
sempre farem referència a la parcel·la
Única resultant.

La superfície màxima construïda de la
última planta serà de 39,58m/2

L’alineació de la façana de la última
planta paral·lela al carrer de la Rutlla es
recularà 5,84 m. respecte del plànol d’ali-
neació de façana del mateix carrer.

L’alineació de la façana de la última
planta paral·lela al carrer Antich Roca es
recularà respecte de la façana del mateix
carrer 1,16 m.

La Superfície màxima construïda per
la última planta quedarà definida per un
rectangle de 4.07 m. per 9,73 m. i super-
fície de 39,58 m/2

La coberta de la última planta serà
plana permetent una volada màxima res-
pecte del plànol de tancament de 30 cm.

L’alçada lliure de la última planta
serà de 2,60m.

Annex normatiu
1. En tot allò no regulat específica-

ment en aquest PEMU (regulació volumè-
trica de la última planta), es d’aplicació la
normativa del PGOU vigent.

2. La delimitació del sector i descrip-
ció i regulació específica de la última
planta queden referenciades al plànol nor-
matiu número 8.

3. Gestió.
Els propietaris estaran obligats a la

cessió de la part de parcel·la afectada per
vialitat (plànol núm. 6). La cessió serà
prèvia a la llicència d’edificació.

La urbanització de la vorera del carrer
de la Rutlla s’executarà un cop enderro-
cada la construcció existent. Les despeses
d’urbanització, publicació del present
PMU i quantes ocasioni la seva execució
aniran a càrrec dels propietaris del sector.

Girona, 5 d’abril de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 4408
AJUNTAMENT DE

MIERES

Anunci sobre sol·licitud devolució fian-
ces

Un cop transcorregut el termini de
garantia fixat per l’obra “ Rehabilitació
de la coberta i construcció d’una tanca a
l’escola Ceip Finestres “ el contractista
Construcció i Restauració Viñas SL, ha
sol·licitat la devolució de la fiança de
1.513,07 euros dipositada en garantia de
la correcta execució de la mateixa.

De conformitat amb els articles 60 i
84.2 de la Llei 30/1992 LRJAP i PAC, en
relació a l’article 47 del TRLCAP,
l’esmentada sol·licitud se sotmet a infor-
mació pública pel termini de deu dies a
efectes de reclamacions i/o al·legacions.

Cas que en l’esmentat termini no se’n
formuli cap es procedirà a la devolució de
les garanties sense cap altre tràmit.

Mieres, 30 de març de 2006

Miquel Noguer i Planas
Alcalde president

Núm. 4461
AJUNTAMENT DE 
MONTAGUT I OIX

Anunci sobre sol·licitud devolució aval

Rebuda sol·licitud de l’empresa Josep
Vilanova s.a. per a la devolució de l’aval
bancari dipositat, per import de 1.923,24
euros, en concepte de garantia definitiva
per a l’execució de les obres Pavimenta-
ció d’un tram del camí de Can Llobera, es
fa públic perquè dins el termini de quinze
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província, es puguin presen-
tar reclamacions per part de les persones
que creguin tenir algun dret exigible a
l’adjudicatari per raó del contracte garan-
tit.

Montagut, 5 d’abril de 2006

Narcís Ribes i Besalú
Alcalde
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