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Ajuntament de
Salt

EDICTO
Notificación de acuerdo de suspensión
de licencias otorgadas por el Ayunta-
miento de Salt, a propietarios y/o con-
ductores de perros de razas considera-
das potencialmente peligrosas, por no
dar cumplimiento al requerimiento de
presentación y actualización de docu-
mentación según la Ley 10/1999, de 30
de julio, sobre Tenencia de perros po-
tencialmente peligrosos, y el Real De-
creto 287/2002, de 22 de marzo, por el
que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, sobre el régimen jurídico
de la tenencia de animales potencial-
mente peligrosos.
Visto que no se ha podido notificar per-
sonalmente a las personas interesadas,
los Decretos de Alcaldía con número de
expediente 20180034000009, de sus-
pensión de licencias otorgadas por el
Ayuntamiento de Salt, a propietarios y/o
conductores de perros de razas consi-
deradas potencialmente peligrosas, por
no dar cumplimiento al requerimiento de
presentación y actualización de docu-
mentación según la Ley 10/1999, de 30
de julio, sobre tenencia de perros poten-
cialmente peligrosos, y el Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de di-
ciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
Una vez practicada la diligencia a que
se refiere el ar tículo 42 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las ad-
ministraciones públicas, se procede se-
guidamente a la publicación de los nú-
meros de NIF de las personas interesa-
das a efectos de notificación supletoria,
tal y como determina el artículo 44 de la
referida ley:
DNI / NIE   
41575266Y - 41580065K - 41581023J -
41630270V - 40464113Y
* Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre la
tenencia de perros potencialmente peli-
grosos.
* Real Decreto 287/2002, de 22 de mar-
zo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre ré-
gimen jurídico de la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos.
Para consultar el expediente correspon-
diente dirigirse al Área de Salud del
Ayuntamiento de Salt, Plaza Lluís Com-
panys, 1 - 17190  de Salt.
La cual cosa se notifica a las personas
interesadas para que en el plazo de
DIEZ DÍAS puedan formular las alega-
ciones que consideren oportunas en de-
fensa de sus intereses.
El alcalde. Jordi Viñas Xifra 
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Ajuntament de
Palafrugell

ED WERDEL ZONE SL Exp. 56-2019

EDICTE
Identificació
Núm. exp.: 56/2019 de Llicències d'obra ma-
jor
RE: E2019007047
REF.: URGE/LLIC

La Comissió de Patrimoni de Palafru-
gell, a la sessió celebrada el 31 d’oc-
tubre de 2018, va informar favorable-
ment el projecte de la reforma de l’edi-
fici principal de la masia Mas Jofre, si-
tuada al paratge Sobirà núm. 5 de Llo-
friu, en el T. M. de Palafrugell, promo-
gut per Werdel Zone, SL. Amb la pu-
blicació del present edicte al diari El
Punt Avui, es procedeix a l’obertura
d’un període d’informació pública de
quinze dies hàbils, a comptar des del
dia següent al de la publicació, d’a-
cord amb el que disposa l’article 15
del Pla Especial de Protecció i Inter-
venció en el Patrimoni Històric de Pa-
lafrugell (PEPIPH), perquè durant el
citat període es puguin formular sug-
geriments per totes les persones inte-
ressades.
Aquest expedient és a les oficines de
l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament
(carrer Cervantes, 16 de Palafrugell) a
disposició de qualsevol persona que
desitgi consultar-lo, de dilluns a dis-
sabte de 9 a 13 hores del matí. Tan-
mateix, també pot ésser consultat al
web de l’Ajuntament (w.w.w.palafru-
gell.cat).
Palafrugell, a la data que consta a la
signatura electrònica d’aquest docu-
ment.
L’alcalde,
Josep Piferrer Puig
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Ajuntament de
Riudellots de la Selva

ANUNCI

Per acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig
de 2019, es va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns o
drets l’ocupació o disposició dels quals es considera necessària per a l’execució de
les obres descrites en el projecte titulat ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE CONS-
TRUCTIU DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL QUECO I URBANITZACIÓ
DELS VIALS TRAM. AV. GIRONA – CARRER MAJOR (TM RIUDELLOTS DE LA
SELVA). TEXT REFÓS; la qual es relaciona a continuació i la titularitat dels quals
recau en M.R.C., M.A.R.C., D.C.B. i Bovins i Serveis La Selva, SL:

La citada relació se sotmet a informació pública durant un termini de quinze dies
hàbils comptat des de la darrera de les publicacions efectuades al BOP de Girona,
en un dels diaris de major circulació de la província i al tauler d’anuncis de l’Ajunta-
ment, amb notificació personal als interessats, perquè els titulars de béns i drets
afectats per l’expropiació puguin aportar per escrit totes les dades que permetin la
rectificació dels possibles errors que s’estimin en la relació publicada o oposar-se a
l’ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o fons, que han de fo-
namentar motivadament.
A l’efecte de l’esmena d’errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol
persona natural o jurídica podrà comparèixer al·legant tots els antecedents o re-
ferències que estimi pertinents.
En cas que no es presenti cap al·legació en el tràmit d’informació pública, l’aprova-
ció inicial de la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats esde-
vindrà definitiva, si bé quedarà condicionada a l’aprovació definitiva del projecte, ja
que aquesta comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels
terrenys i els edificis que hi siguin compresos, a l’efecte de l’expropiació forçosa.
Riudellots de la Selva, 9 de maig de 2019
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

N. REF. CADASTRAL EXPROPIACIÓ OCUPACIÓ BÉ AFECTAT
FINCA   POLÍGON PARCEL·LA   NATURALESA

1 2 53 Rústica 1.121,39 m2 509,00 m2 Pou vell
Fondària: 9m
Diàmetre: 3m

2 2 54 Rústica 515,47 m2 402,28 m2

118010-1210468Q

ANUNCI

Sobre l’aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana

El Ple, en la sessió ordinària de 30 d’abril de 2019, va aprovar inicialment el Regla-
ment de participació ciutadana de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
L’acord d’aprovació inicial i el projecte de la norma se sotmeten a informació públi-
ca, mitjançant la publicació d’un edicte al BOP de Girona, al DOGC, en un dels mit-
jans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu
electrònica de la pàgina web municipal www.torroella-estartit.cat, per un termini de
30 dies hàbils comptat des de l’endemà de l’última d’aquestes publicacions, a fi que
qualsevol persona pugui examinar-los i formular-hi les reclamacions i al·legacions
que consideri oportunes. Transcorregut el període indicat, i si no hi ha hagut cap re-
clamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. El regla-
ment no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament el seu text en el
BOP de Girona i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’article 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Els esmentats documents es poden consultar en hores d’oficina a la Secretaria de
la corporació (plaça de la Vila, 1 de Torroella de Montgrí).
Torroella de Montgrí, 9 de maig de 2019
L’alcalde 
Josep Maria Rufí Pagès
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Ajuntament de 
Blanes

EDICTE
Edicte sobre l’aprovació provisional de
la modificació de l’Ordenança munici-
pal per a l’impuls de l’activitat econò-
mica i de foment d’activitats d’interès
públic (social cultural i esportiu).

L’Ajuntament en Ple, en sessió extra-
ordinària celebrada el 30 d’abril de
2019, ha aprovat l’expedient número
4665/2015, relatiu a l’aprovació provi-
sional de la modificació de l’Orde-
nança municipal per a l’impuls de l’ac-
tivitat econòmica i de foment d’activi-
tats d’interès públic (social cultural i
esportiu).

L’expedient estarà exposat al públic a
l’Àrea Econòmica d’aquest Ajunta-
ment, al passeig de Pau Casals, núm.
39, durant el termini de 30 dies hàbils
a partir de l’endemà de l’última publi-
cació del present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província o en un diari
dels de major difusió de la província,
perquè els interessats puguin exami-
nar-lo i presentar-hi les al·legacions,
reclamacions i/o suggeriments que
considerin oportuns. Si finalitzat el ter-
mini abans esmentat no se’n presen-
ten, l’acord provisional s’entendrà de-
finitivament aprovat sense necessitat
d’un nou acord plenari.

L’alcalde, Mario Ros Vidal
Blanes, 3 de maig de 2019
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ANUNCI

La societat AGRISAURI SCP ha pre-

sentat sol·licitud del projecte de canvi

parcial d’activitat i ampliació d’una ex-

plotació anomenada Mas Can Toni de

Galliners del terme municipal de Vila-

demuls.

De conformitat amb l’article 49.2 i 3

del Text refós de la Llei d’urbanisme,

l’expedient s’exposa a informació pú-

blica per un termini de vint dies hàbils,

comptat des de l’última publicació.

Vilademuls, 13 de maig de 2019.

L’alcalde president de l’Ajuntament de

Vilademuls

Signat: Àlex Terés i Cordón

Ajuntament de
Vilademuls
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ANUNCI
D’aprovació inicial del nom del camp
municipal d’esports d’Espolla
El Ple de la Corporació, en la seva
sessió extraordinària de data 30 de
d’abril de 2019, va aprovar a petició
del Club Esportiu Espolla que el camp
municipal d’esports d’Espolla, actual-
ment sense nom, passi a denominar-
se: “Camp municipal d’esports Joan
Geli Argelés”.
La qual cosa es publica per a coneixe-
ment general per tal que durant el ter-
mini de 20 dies hàbils s’hi puguin for-
mular les al·legacions i/o reclama-
cions que es considerin oportunes; si
durant aquest termini no es formules-
sin al·legacions l’acord esdevindrà de-
finitiu sense necessitat que s’adopti
cap altre acord plenari al respecte.
Espolla, 8 de maig de 2019
Carles Lagresa Felip.
Alcalde president de l’Ajuntament
d’Espolla
(signatura electrònica)

Ajuntament 
d’Espolla

ANUNCI
APROVACIÓ I EXPOSICIÓ DE LA
MATRÍCULA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2019
(quota municipal).

D’acord amb els articles 2 i 3 del Reial
decret 243/1995, de 17 de febrer, s’a-
prova i exposa al públic la matrícula
de l’impost sobre activitats econòmi-
ques de l’any 2019 (quota municipal),
pel termini de vint dies hàbils, comp-
tats a partir de la publicació del pre-
sent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província. La matrícula es podrà con-
sultar al servei de Gestió Tributària.
Així mateix i per al seu coneixement
general, publicar-lo en un dels diaris
de major difusió de la província.

Contra les dades censals contingudes
a la matrícula de quotes municipals,
es podrà interposar recurs de reposi-
ció en el termini d’un mes, comptat
des del dia següent al de la finalitza-
ció del termini d’exposició pública, da-
vant l’Alcaldia Presidència d’aquest
Ajuntament, i contra la resolució d’a-
quest, reclamació econòmico-admi-
nistrativa davant el tribunal correspo-
nent en el termini d’un mes.

Girona, 15 d’abril de 2019
La regidora d’Hisenda i Règim Interior
Maria Àngels Planas i Crous 
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EDICTE
d’informació pública de l’aprovació

inicial d’un reglament de saneja-
ment de Brunyola i Sant Martí Sa-

presa
El Ple de la Corporació, en sessió ce-
lebrada en data 27 de març de 2019,
va aprovar inicialment el reglament de
sanejament de Brunyola i Sant Martí
Sapresa.
L’expedient es sotmet a informació pú-
blica durant un termini de trenta dies,
en el transcurs del qual totes les per-
sones interessades podran fer ús del
seu dret de presentar les al·legacions
oportunes, tal com estableix l’article
83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, la
qual cosa es fa pública en compliment
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; 178 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la
qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalu-
nya, i de l ’ar t icle 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’a-
prova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
L’acord d’aprovació inicial s’elevarà a
definitiu sense cap més tràmit, si no
s’hi presenten al·legacions o reclama-
cions en contra.
Brunyola i Sant Martí Sapresa, 6 de
maig de 2019
Francesc Johé Carreras
Alcalde

Ajuntament de
Brunyola  
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ANUNCI
EXPOSICIÓ DE LA MATRÍCULA DE
L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES 2019 (quotes provin-
cial i nacional).
D’acord amb l’article 3 del Reial de-
cret 243/1995, de 17 de febrer, s’ex-
posa al públic la matrícula de l’impost
sobre activitats econòmiques de l’any
2019 (quotes provincial i nacional), pel
termini de vint dies hàbils, comptats a
partir de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia. La matrícula es podrà consul-
tar al servei de Gestió Tributària. Així
mateix i per al seu coneixement gene-
ral, publicar-lo en un dels diaris de
major difusió de la província.
Girona, 15 d’abril de 2019
La regidora d’Hisenda i Règim Interior
Maria Àngels Planas i Crous 
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JM/aa
Exp.: 2018048433  C 02.031.140

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 de maig de 2019, ha adop-
tat l’acord següent:
“Primer. Aprovar inicialment els Estatuts que han de regular la composició i funcio-
nament de la Junta de Conservació de la urbanització anomenada Can Turon, de
conformitat amb el planejament urbanístic vigent, a l’empara del que disposa l’arti-
cle 119 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urba-
nisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Segons. Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en la premsa local i en el tau-
ler d’Edictes de l’Ajuntament (seu electrònica).
L’anterior termini es computarà des de l’última de les publicacions. I podrà ser con-
sultat al web de l’Ajuntament (www.girona.cat/urbanisme).
Tercer. Notificar el present acord a tots els titulars de terrenys inclosos dins el Sec-
tor anomenat Can Turon, pel termini d’un mes, a fi que s’hi puguin formular totes les
al·legacions, suggeriments o reclamacions que puguin estimar-se pertinents per
part dels interessats.”
L’alcaldessa                                                                                                                     
Marta Madrenas i Mir
Girona, 7 de maig de 2019
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EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el 30 d’abril de 2019, va
aprovar inicialment el Pla de millora urbana del carrer Francesc de Blanes, entre
els números 22 i 44, a Llafranc, terme municipal de Palafrugell, promogut per la
senyora Eva Negra Ferrer, i s’exposa al públic per un període d’un mes, comptat
des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, d’acord amb el que disposen els articles 81 i 85 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació d’aquest Text refós, i l’article 23 del De-
cret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanis-
me.
Aquest Pla de millora urbana és a les oficines de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment, al carrer de Cervantes, núm. 16 de Palafrugell, a disposició de qualsevol per-
sona que desitgi consultar-lo, de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres laborables.
Així mateix, i d’acord amb el que preveu la Disposició addicional setena del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aquest
Pla de millora urbana també pot ser consultat al web de l’Ajuntament (www.palafru-
gell.cat), a l’apartat Urbanisme – Expedients urbanístics en informació pública.
Josep Piferrer Puig. Alcalde
Palafrugell, 10 de maig de 2019

Ajuntament de
Palafrugell

EL PUNT AVUI

DIJOUS, 16 DE MAIG DEL 201920 | Publicitat |
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Ajuntament de 
Blanes

EDICTE
Expedient núm.: 001064/2019 Projecte
de modificació de la reparcel·lació del
sector Pla parcial Carretera d’Accés
Costa Brava, en l’àmbit de l’Illa D-E.
La Junta de Govern Local, en sessió
de data 9 de maig de 2019, entre d’al-
tres, ha adoptat l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la Modifica-
ció del projecte de reparcel·lació del
Pla parcial sector Carretera Accés
Costa Brava A-1, presentat pel senyor
Francesc Ros i Montells, com a presi-
dent de la Junta de Compensació del
Polígon, que afecta les finques aporta-
des D-1-A, D-1-B, D-2, D-3, E-1-A, E-
1-B i E-2, SD-6 (1.114 m2) i SA-3, que
resta condicionada a l’aprovació defini-
tiva de la Modificació puntual del Pla
parcial del sector, aprovat provisional-
ment en sessió plenària de data 28 de
febrer de 2019.
Segon. Sotmetre el projecte a informa-
ció pública per un termini d’un mes mit-
jançant les publicacions reglamentàries
i a la web municipal, amb notificació
personal als interessats.
L’expedient romandrà de manifest a
efectes de consulta al Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Bla-
nes, al passeig de Dintre, 29, en horari
laborable de 9 a 14 hores, i al web de
l’Ajuntament, www.blanes.cat/doc-
web/urbanisme.planejament.tramit.
L’alcalde, Mario Ros Vidal.
Blanes, 10 de maig de 2019



Comarques
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La població celíaca a les comar-
ques gironines ronda les .
persones. En concret, a la demar-
cació hi ha unes . dones i 
homes amb celiaquia segons da-
des del Departament de Salut, fa-
cilitades per la delegació de Giro-
na de l'Associació de Celíacs de
Catalunya quan coincideix amb el
Dia Internacional del Celíac, que
es commemora el  de maig.

Dels . celíacs que hi ha dia-
gnosticats a la província, més d’u-
na quarta part, , són menors
de quinze anys, segons les dades
de Salut, que no tenen en compte
les persones sensibles al gluten
que han de seguir la mateixa dieta
que els celíacs.

L'entitat, constituïda el 
com la primera organització de
l'Estat creada per defensar els in-
teressos de les persones celía-
ques, representa els . celíacs
i . sensibles al gluten que
s'estima que viuen a Catalunya.
Actualment té cinc delegacions a

la demarcació: a Girona ciutat, a
l'Alt Empordà, a la Cerdanya, la
d'Olot per a la Garrotxa i el Ripo-
llès i la de Blanes, per als veïns de
la Selva Marítima i l'Alt Maresme
diagnosticats d'aquesta malaltia
sistèmica de caràcter autoimmu-
nitària que, a hores d'ara, té com
a únic tractament la dieta estricta
sense gluten.

És per això, recorda l'Associació
Celíacs de Catalunya, que cal

«sensibilitzar la població general
i els establiments que ofereixen
aliments processats per a que ho
facin amb totes les garanties i pro-
tocols de seguretat».

L'entitat ofereix als interessats
una acreditació gratuïta que cer-
tiiqui i garanteixi els protocols de
seguretat per a tots aquells esta-
bliments que ofereixen aliments
sense gluten. I és que, aquells que
publiciten productes amb la pa-
raula o símbol sense gluten han
de garantir que la presència d'a-
questa proteïna és inferior a les 
parts per milió.

Actualment, segons l'entitat,

arreu de la província de Girona
només hi ha  establiments acre-
ditats, molts dels quals cadenes.

Per commemorar el Dia Inter-
nacional del Celíac, la delegació
de Girona ha organitzat una jor-
nada el  de maig al centre cívic
del Pla de Palau. A partir de les 
de la tarda hi ha prevista una xer-
rada sobre l'etiquetatge dels pro-
ductes, un concurs infantil amb
premis i un concurs amb degus-
tació de coques sense gluten.

A més, cada primer dimarts de
mes la delegació es reuneix al cen-
tre cívic de Palau, en una trobada
oberta a tothom.

A.C. GIRONA

Més de 2.800 persones de les 
comarques gironines són celíaques

Diversos productes, en un

obrador acreditat per l’entitat, en

una imatge d’arxiu. FOTO: ACN

A Girona hi ha 1.881

dones i 929 homes

diagnosticats amb

celiaquia, i més d’una

quarta part tenen

menys de quinze anys



E.B. CASSÀ DE LA SELVA

■ Un incendi va deixar ahir una
dona i dues menors intoxicades
per fum en un incendi a Cassà de
la Selva. El foc va cremar l’ordina-
dor d'una casa però el fort fum
que va generar va provocar afec-
tacions a les persones que eren a
l'habitatge, al carrer de la Pau ,
i van ser traslladades pel SEM per
rebre atenció. Tres dotacions de
Bombers es van desplaçar al lloc
pels volts de la una menys deu del
migdia i amb un quart d'hora van
donar l'incendi per controlat. Van
comprovar que només havia cre-
mat l’aparell i que cap altra zona
ni mobiliari de la casa havia estat
afectada per les lames. 

Una dona 
i dues menors,
intoxicades en un
incendi a Cassà

DdGGIRONA

■Ripoll acollirà aquest divendres
les XXIV Jornades Esportives en
Salut Mental de les comarques gi-
ronines, organitzades pels Serveis
de Rehabilitació Comunitària de
la Xarxa de Salut Mental i Addic-
cions de l’Institut d’Assistència
Sanitària. L'objectiu de la trobada
esportiva, que comptarà amb uns
 participants, és promoure
l'activitat física i els hàbits de vida
saludables i forma part de les ac-
tivitats que es duen a terme al llarg
de l'any amb els usuaris dels ser-
veis de rehabilitació, prop de 
en el conjunt de la demarcació.

Les jornades «desenvolupen i
fomenten valors i qualitats indis-
pensables per al bon desenvolu-
pament de les habilitats socials
per a la millora de la qualitat de
vida com ara, l’esforç, el treball, la
constància, l’acceptació, la coope-
ració, el respecte», segons explica
l’equip del servei del Ripollès, am-
itrió de l’edició. D’altra banda,
s’hi treballa per a la normalització
i la sensibilització envers la salut
mental, amb l’apropament de la
comunitat al Servei de Rehabili-
tació.

Les jornades començaran a les
 i s’obsequiarà a cada partici-
pant amb un esmorzar saludable.
Seguidament es duran a terme les
competicions i altres propostes
esportives adaptades a les de-
mandes dels assistents. La jorna-
da inclou futbol sala, petanca, ca-
minada, gimcana, ping-pong, ai-
guagim, zumba i escalada. En i-
nalitzar, cap a la , tindrà lloc el
lliurament de trofeus als guanya-
dors, per part de representants de
l'equip directiu de l' IAS i de l'Ajun-
tament de Ripoll. La festa con-
clourà amb un dinar de germanor. 

Les Jornades
Esportives en
Salut Mental
reuniran a Ripoll
250 assistents 

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del
dia 3 de maig de 2019, ha adoptat el següent
acord:

«Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts que han
de regular la composició i funcionament de la Jun-
ta de Conservació de la urbanització anomenada
Can Turon, de conformitat amb el planejament ur-
banístic  vigent, a l’empara del que disposa l’arti-
cle 119 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modifi-
cat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’a-
prova el reglament de la Llei d’urbanisme.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública,
pel termini d’un mes, mitjançant edictes publicats
en el Butlletí oficial de la província, en la premsa
local i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament (seu
electrònica). 

L’anterior termini es computarà des de l’última de
les publicacions. I podrà ser consultat a la web de
l’Ajuntament (www.girona.cat/urbanisme).

Tercer.- Notificar el present acord a tots els  titulars
de terrenys inclosos dins el sector anomenat Can
Turon, pel termini d’un mes, a fi que puguin formu-
lar quantes al·legacions, suggerències  o reclama-
cions puguin estimar-se pertinents per part dels
interessats.»

L’alcaldessa, Marta Madrenas i Mir
Girona, 7 de maig de 2019

EDICTE
Aprovació inicial de la modificació puntual del pla especial urbanístic  del càmping de Vilacolum

Atès que en data 25 de gener de 2019, RE 2019000081 es va presentar sol·licitud per la modificació del Pla Especial Urbanístic del
Càmping de Vilacolum, es  va procedir a iniciar el procediment per portar a terme la corresponent aprovació inicial.
Vist que s’han emès els corresponents informes per part de la Secretaria d’aquest Ajuntament així com dels serveis tècnics d’aquest
Ajuntament, en el que es fixa la legalitat del procediment a seguir.
Atès que en data 5 de març de 2019, els Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
van resoldre que la modificació pretesa no produeix efectes significatius en el medi ambient, no essent necessària sotmetre la propos-
ta presentada a avaluació mediambiental estratègica simplificada.
Per acord de Ple de data 9 d’abril de 2019, vistos els informes emesos, es va procedir per part del Ple, per unanimitat dels seus mem-
bres a aprovar inicialment la sol·licitud de modificació puntual del Pla Especial del Càmping de Vilacolum
Examinada la documentació existent a l’expedient, vistos els informes de la Secretaria i, de conformitat amb l’establert a l’article 21.1
j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic del Càmping de Vilacolum, en els termes presentats i que obren
dins l’expedient.
Obrir un període d’informació pública i de consultes durant un termini de trenta (30) dies, mitjançant anunci al tauler d’anuncis d’a-
quest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en el diari de Girona, així com a la web de l’Ajuntament www.torroelladeflu-
via.cat.  Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que volgués examinar -la, perquè en tot cas es puguin
presentar les al·legacions que es considerin oportunes. 
Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions Públiques afectades.
Sol·licitar, si així fos necessari, informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.
Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que haurà d’ésser emès en el termini de dos mesos, entenent-se que
es favorable en el cas de no ser emès en el termini fixat 
Torroella de Fluvià, 10 de maig de 2019.– Sr. Pere Moradell i Puig, alcalde.

AJUNTAMENT DE  TORROELLA DE FLUVIÀ

Anunci sobre aprovació inicial del Pla Es-
pecial Urbanístic entorn de Mas Sobeies

El ple de l’Ajuntament de data 30 d’abril de
2019 ha aprovat inicialment el Pla Especial
Urbanístic entorn de Mas Sobeies. L’esmentat
acord s’exposa al públic pel termini de 30
dies perquè les persones interessades pu-
guin presentar les al·legacions i suggeri-
ments que creguin oportunes. Un cop trans-
corregut el termini, en cas de no presentar-se
al·legacions, la dissolució quedarà aprovada
definitivament

La Vall d’en Bas, 13 de maig de 2019

Lluís Amat Batalla
Alcalde

AJUNTAMENT
DE LA VALL D’EN BAS

Anunci sobre aprovació inicial d’una modi-
ficació puntual al número 9 del POUM

El ple de l’Ajuntament de data 30 d’abril de
2019 ha aprovat inicialment una modificació
puntual al número 9 del POUM. L’esmentat
acord s’exposa al públic pel termini de 30
dies perquè les persones interessades pu-
guin presentar les al·legacions i suggeri-
ments que creguin oportunes. Un cop trans-
corregut el termini, en cas de no presentar-se
al·legacions, la dissolució quedarà aprovada
definitivament.

La Vall d’en Bas, 13 de maig de 2019

Lluís Amat Batalla
Alcalde

AJUNTAMENT
DE LA VALL D’EN BAS

Anunci sobre aprovació inicial del Pla Es-
pecial Urbanístic Can Periques – Les Brides

El ple de l’Ajuntament de data 30 d’abril de
2019 ha aprovat inicialment el Pla Especial
Urbanístic Can Periques – Les Brides. L’es-
mentat acord s’exposa al públic pel termini
de 30 dies perquè les persones interessades
puguin presentar les al·legacions i suggeri-
ments que creguin oportunes. Un cop trans-
corregut el termini, en cas de no presentar-se
al·legacions, la dissolució quedarà aprovada
definitivament.

La Vall d’en Bas, 13 de maig de 2019

Lluís Amat Batalla
Alcalde

AJUNTAMENT
DE LA VALL D’EN BAS

Edicte d’exposició pública d’un projecte d’actuació
específica d’interès públic en sòl no urbanitzable

De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, que regula el procediment per a l’aprovació de
projectes d’actuacions específiques d’interès públic en
sòl no urbanitzable, mitjançat aquest edicte s’exposa al
públic l’Avantprojecte d’ampliació i reforma interior del
mas Can Soler, d’aquest terme municipal, promogut per
l’empresa Xamejan, SL, per tal que tothom que hi esti-
gui interessat el pugui examinar i/o presentar-hi al·le-
gacions en el termini d’un mes a comptar de la publica-
ció d’aquest edicte al BOPGii a a l’e- tauler de l’ajunta-
ment de Sant Miquel de Campmajor.

L’expedient es pot consultar a l’Ajuntament de Sant Mi-
quel de Campmajor, els dilluns, dimarts, dimecres i di-
vendes de 10.00 a 14.00 del migdia i els dijous de 17.00
a 20.00 del vespre. 

Sant Miquel de Campmajor, 6 de maig de 2019
L’Alcalde, J. Oriol Serrà Madriles

AJUNTAMENT
DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR


