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PUBLICITAT

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 12 d’abril de 2011 va adoptar, entre altres, els següents
acords.

../..
«Proposta de suspensió de la tramitació de planejament derivat, GESTIÓ URBANÍSTICA I ATOR-
GAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES en sectors urbanitzables de la platja de Pals
Vist que en data 22 de febrer de 2011 es va dictar la Sentència núm.119 de la Secció Tercera de
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la
qual es declarava la nul·litat de la figura de planejament urbanístic de Revisió parcial del sòl ur-
banitzable.
Vista la conveniència de reformar el planejament general en l’àmbit de sectors en sòl urbanitzable
de la Platja, pendents de desenvolupament urbanístic.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals.
Atès el contingut dels articles 73 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Vist el dictamen de la comissió informativa d’urbanisme.
Vista la proposta de l’Àrea d’Urbanisme.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Suspendre la tramitació de planejament derivat, gestió urbanística i atorgament de lli-
cències urbanístiques en sectors urbanitzables en la platja de Pals i, en particular, els següents:
- Sector en sòl urbanitzable programat S.U.P.5 Paratge Rodors.
- Sector en sòl urbanitzable programat S.U.P.7 Roca Blanca.
- Sector en sòl urbanitzable programat S.U.P.6-10 Interpals.
SEGON.- Publicar aquest acord al BOPG, a un dels mitjans de més divulgació en l'àmbit munici-
pal, al tauler d’anuncis i al web municipal.
TERCER.- Notificar el present acord, si s’escau, a aquelles possibles persones interessades en els
procediments referits per l’article 104.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el cas que es
donessin aquests supòsits.
.../...»

Contra aquest acte administratiu que exhaureix la via administrativa, podreu interposar recurs po-
testatiu de reposició, previ a via contenciosa, en el termini d’un mes des del dia següent al de la pu-
blicació d’aquest edicte, davant del mateix òrgan que l’ha dictat. Contra la desestimació expressa o
presumpta de l’esmentat recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós administratiu da-
vant la Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació quan aquesta sigui for-
mulada de forma expressa o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el re-
curs de reposició citat s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

Contra el mateix acte podeu interposar, directament, recurs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte. No obstant això, podreu interposar-ne qual-
sevol altre si ho considereu convenient.

En cas d’optar per interposar recurs de reposició no es podrà interposar recurs contenciós adminis-
tratiu fins que el recurs de reposició sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació pre-
sumpta pel transcurs d’un mes des de la seva interposició, tal com determinen els articles 116 i 117
de la Llei 4/1999.

Joan Silvestre i Albertí, alcalde.- Pals, 21 d’abril de 2011

AJUNTAMENT DE PALS

EDICTE
Per decret d’alcaldia 057/2011, de 15 d’abril, se cessa l’ús del vehicle municipal Mit-
subishi Pick-Up L200 Strada amb matrícula GI-3554-BB a l’Associació de defensa Fo-
restal de la Selva el qual es transcriu a continuació:

L’Associació de defensa Forestal ADF la Selva ve sol·licitant a l’Ajuntament la cessió
d’ús del vehicle de titularitat municipal, marca Mitsubishi Pick-Up L200 Strada i ma-
trícula GI-3554-BB, que actualment ha estat substituït com a vehicle de la Brigada Mu-
nicipal, per incorporar-lo als efectius de l’associació.

Vist l’informe de Secretaria de data 15 d’abril de 2011.

En virtut de l’anterior i en ús de les facultats que m’atorga la llei.

RESOLC:

1.Cedir l’ús del vehicle municipal marca Mitsubishi Pick-Up L200 Strada, matrícula GI-
3554-BB perquè sigui destinat a la prestació dels serveis i actuacions pròpies de l’as-
sociació de defensa forestal ADF La Selva per un termini de DOS ANYS, renovables de
forma tàcita per dos anys més.

2.Totes les despeses derivades de la utilització del vehicle cedit, com combustible, man-
teniment, reparacions, ITV, assegurança i costos de tramitació de l’expedient adminis-
tratiu de cessió aniran per compte exclusiu de la cessionària, l’associació de defensa
forestal ADF La Selva.

3.Sotmetre aquest decret a informació pública per termini de 30 dies en el BOP, en els
taulers d’anuncis municipals, a la Web de l’Ajuntament i en un dels diaris de major cir-
culació de la Província.

4.Un cop acabat el termini d’exposició pública sotmetre a ratificació del Ple de la Cor-
poració el present decret i donar-ne compte al Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques.

5.Notificar aquest acord a la cessionària l’Associació de defensa forestal ADF La Selva.

Massanes, 20 d’abril de 2011
Jordi Porta Santamaria, alcalde

AJUNTAMENT DE MASSANES

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2011,
va adoptar l’acord de suspendre l’atorgament de llicències de par-
cel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderro-
cament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, d'acord amb el que disposa l'article 73.2 del
DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Ur-
banisme, pel termini d'un any; i aprovar inicialment la Modificació pun-
tual del Pla Especial del Barri Vell. Illa 221. Adaptació a la modificació
puntual del PGOU núm. 12, a) PA-97 Pujada de Sant Feliu I; b) PA-98
Pujada de Sant Feliu II; c) PA-99 Torre Bosch Monar, de conformitat amb
el que disposa l'article 67, en relació amb l'article 96 del DL 1/2010, de
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i sot-
metre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjancant
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i en la premsa local. 
L’expedient i totes les actuacions s’exposen a l’Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè puguin ser exami-
nats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions al Registre Ge-
neral, pel termini d’un mes, comptat des de la publicació del present
Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i en la premsa local. Així mateix, també es pot
consultar a través del web municipal (www.girona.cat/urbanisme). 
L’alcaldessa, Anna Pagans i Gruartmoner 
Girona, 13 d’abril de 2011 

Edicte d’informació pública de l’acord d’apro-
vació inicial

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de St. Miquel de Campmajor, en ses-
sió de data 27 d’abril de 2011, va aprovar inicialment el
Pla d’ordenació urbanística municipal. També va acordar
aprovar l’informe de sostenibilitat ambiental, que forma
part del Pla esmentat.

La documentació completa de l’expedient es pot consultar
a les oficines de l’Ajuntament de St. Miquel de Campmajor,
a la plaça de les Escoles, s/n, de dilluns a divendres de 10
a 14 hores i al web www.ddgi.es/santmiqueldecampmajor,
pel termini d’un mes durant el qual es poden presentar les
al·legacions que es considerin adients. Pel que fa a l’in-
forme de sostenibilitat ambiental, el termini per consultar
la documentació i presentar al·legacions és de 45 dies.

Contra aquests acords no es pot presentar cap mena de re-
curs, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no
qualificat. 

Sant Miquel de Campmajor, 2 de maig de 2011
L’alcalde, Josep Fort i Olivella

AJUNTAMENT
DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2011, va adoptar el se-
güent acord: 

«Primer.- Aprovar el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat Mas Ce-
brià, SL, i sotmetre'l a informació pública, d'acord amb el que disposa l'article 104 del
DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l'arti-
cle 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme, i lliurar-ne una còpia a la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Segon.- Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial, d'acord amb el que disposa l'article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d'a-
gost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, pel termini d'un any. 

Tercer.- Aprovar inicialment el Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia, de confor-
mitat amb el que disposa l'art. 81 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, i sotmetre'l a informació pública, pel termini d'un mes, d'a-
cord amb les previsions de l'article 85.4, mitjancant la publicació d'Edictes en el But-
lletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la
premsa local. 

Quart.- Sol·licitar informe als Serveis Territorials de Cultura; d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural; a l'Agència Catalana de l'Aigua; i a l'Institut
Geològic de Catalunya, tots ells de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que dis-
posa l'article 85.5 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.» 

L’expedient i totes les actuacions s’exposen a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè puguin ser examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit
d’al·legacions al Registre General, pel termini d’un mes, comptat des de la publicació
del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya i en la premsa local. Així mateix, també es pot consultar a través del
web municipal (www.girona.cat/urbanisme). 

L’alcaldessa, Anna Pagans i Gruartmoner
Girona, 13 d’abril de 2011

EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Pont de Molins va aprovar inicialment el nou Pla d'ordenació urbanística
municipal (POUM) en sessió de data 11 de gener de 2009.

D'acord amb la normativa urbanística vigent en aquell moment, es va sotmetre a informació pública, a
audiència i a consultes, i es va fomentar la participació ciutadana per a la comprensió dels objectius i
del contingut del planejament.

Des d'aleshores, el contingut del planejament ha sofert canvis substancials i, atès el disposat a l'arti-
cle 112.1 del Reglament d'urbanisme (DECRET 305/2006, de 18 de juliol), s'ha de sotmetre a un nou
tràmit d'informació pública prèvia aprovació novament inicial.

En aquest sentit, el ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 d'abril de 2011, va adoptar,
entre altres, el següent acord: 

«Primer.- Aprovar inicialment el POUM de Pont de Molins, l’informe de sostenibilitat mediambiental i
tota la resta de documentació que forma part del Pla.

Segon.- Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que s’inse-
rirà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i en dos dels diaris de premsa periòdica de més di-
vulgació al municipi, als efectes de presentació de possibles al·legacions al POUM. També se’n farà la
publicitat per mitjans telemàtics. Així mateix, s’acorda donar audiència als ajuntaments l’àmbit terri-
torial dels quals confronti amb els del municipi que és objecte del pla, simultàniament als tràmits pre-
cedents.

També s’acorda, pel que fa a l’informe de sostenibilitat mediambiental, obrir un període d’informació
pública del mateix, de 45 dies, simultani al d’informació pública del POUM, per tal que es pugui exa-
minar i es puguin formular observacions sobre el mateix, i consultar les administracions públiques i el
públic interessat, d’acord amb les especificacions del document de referència elaborat pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge que consta a l’expedient.

Els documents esmentats restaran exposats a la Secretaria de l'Ajuntament (Plaça Doctor Jordi Cuffí
Casellas, número 1, de Pont de Molins), en horari d’oficina (de 9 a 14 hores), de dilluns a divendres
no festius, i es podrà consultar també tota la documentació a través de la web municipal:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/pont_de_molins

Tercer.- Suspendre pel termini de 2 anys la tramitació de llicències en els àmbits en què les noves de-
terminacions comporten una modificació del règim urbanístic. En tots els casos, els efectes de la sus-
pensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.»

Contra aquest acord no escau la interposició de cap tipus de recurs per tractar-se d'un acte de tràmit.

Pont de Molins, 19 d'abril de 2011.- L'alcalde, Josep Fuentes i Jiménez

AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS

EDICTE
Pel qual se sotmet a informació pública l’aprovació ini-
cial del Pla Local d’Habitatge.

El Ple, en sessió ordinària de data 22 de març de 2011,
va aprovar inicialment el Pla local d’habitatge, promo-
gut per l’Ajuntament de Palamós i redactat per l’equip
de l’empresa Idom, Ingeniería y Sistemas, S.A.

Se sotmeten, l’acord i l’expedient, a informació pública
mitjançant la publicació del present edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, i al tauler d’anuncis de la
corporació, pel termini d’un mes comptat des de l’en-
demà de l’última publicació, per tal que durant l’es-
mentat període pugui ser examinat, i si s’escau, es
formulin les al·legacions pertinents.

L’expedient es podrà consultar els dies feiners, de di-
lluns a divendres, a l’Àrea d’Urbanisme de la Casa
Consistorial (c/ Major, 56 2a planta), de 9 a 14 h.

Palamós, 6 d’abril de 2011
Lalcaldessa, M. Teresa Ferrés Àvila

AJUNTAMENT DE PALAMÓS

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 12 d’abril de
2011, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Pla de Mi-
llora Urbana per a l'accessibilitat. Grups: Pont Major; carrer
Josep M. Prat; i carrer Zamora cantonada avinguda Sant Nar-
cís, de conformitat amb el que disposa l'article 85 del DL
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme; i sotmetre'l a informació pública, pel termini d'un
mes, mitjancant Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
la premsa local, d'acord amb les previsions de l'article 85.4
de l'esmentat DL 1/2010, de 3 d'agost. 

L’expedient i totes les actuacions s’exposen a l’Oficina d’Infor-
mació i Atenció Ciutadana i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè pu-
guin ser examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit
d’al·legacions al Registre General, pel termini d’un mes, comp-
tat des de la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya i en la premsa local. Així mateix, també es pot consultar
a través del web municipal (www.girona.cat/urbanisme). 

L’alcaldessa, Anna Pagans i Gruartmoner 
Girona, 13 d’abril de 2011 

Àrea d’Urbanisme, Barri Vell i Habitatge

EDICTE d’aprovació inicial de la modificació d’un Pla Parcial

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 d’abril de 2011 va adoptar,
entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial
sector 12 «La Guardiola» Parcel·les 1 i 2 redactada pels serveis tècnics munici-
pals en data març de 2011, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’UN
MES mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major
difusió, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament, d’acord
amb l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’art. 110, 117 i 118 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Així mateix en el propi acord es va acordar, d’acord amb l’establert a l’article 73,
ss i cc del decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme i article 102, ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la suspensió de la tramita-
ció de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com acordar la sus-
pensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o amplia-
ció d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes esta-
blertes per la legislació sectorial en els àmbits del municipi identificats gràficament
en el plànol que s’adjunta fins que sigui ferm en via administrativa l'acord d'apro-
vació definitiva de la present modificació puntual.

Aquest expedient podrà ser examinat a les oficines municipals d’urbanisme, al
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 3r, de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h, o bé a la
web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat.

Olot, 13 d’abril de 2011
L’alcalde, Lluís Sacrest Villegas

EDICTE
En compliment del que determina l’arti-
cle 58 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la llei d’urbanisme de Catalunya, se sot-
met a informació pública pel termini de
20 dies, el projecte que seguidament es
detalla:

EXPT. NUM. 436/2011
SOL·LICITANT: Cristina Arbat Corral
EMPLAÇAMENT: Can Mabaus
OBRES SOL·LICITADES: Rehabilitació
habitatge unifamiliar aïllat existent. 

L’expedient indicat pot consultar-se a les
oficines municipals en l’horari habitual
d’atenció al públic.

Sant Julià de Ramis, 28 d’abril de 2011
Narcís Casassa i Font, alcalde-president

AJUNTAMENT
DE SANT JULIÀ DE RAMIS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO

ANUNCI
«SELECCIÓ DE PERSONAL PEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU 2011, MITJANÇANT ENTREVISTA
PERSONAL i VALORACIÓ DEL CURRICULUM  VITAE ACADÈMIC I PROFESSIONAL ADIENT PER
DESENVOLUPAR LES TASQUES DELS LLOCS DE TREBALL QUE S’OFEREIXEN».
Selecció de personal laboral temporal per cobrir els següents llocs de treball a temps parcial:

Jornada de 27,5 hores setmanals:

- 1 MONITOR/A DE LLEURE, del 28 de juny al 31 d’agost de 2011.
- 3 MONITORS/ES DE LLEURE, del 28 de juny al 31 de juliol de 2011
(amb possibilitat de renovació pel mes d’agost).

Jornada de 25 hores setmanals:

- 2 PREMONITORS DE LLEURE, del 28 de juny al 31 d’agost de 2011.
Titulació exigida: Graduat en ESO i títol de monitor/a o premonitor/a en el lleure, segons correspongui.  

Presentació d’instàncies: Les instàncies es poden presentar fins el dia 20 de maig de 2011 en el Registre Ge-
neral de l’’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, acompanyades d’una fotocòpia del DNI i del currículum vitae,
juntament amb la fotocòpia dels mèrits  que es vulguin  acreditar.

Data de l’entrevista: Dissabte 4 de juny de 2011, a les 9 del matí, a l’Ajuntament.
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