Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

EDICTE

Tot això, d’acord amb el que disposen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article
178 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i l’article 60 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Llambilles, 20 de setembre de 2018

Ajuntament de
Calonge
Àrea: PROMOCIÓ LOCAL
EXP.: 2018/6344

118060-1196476Q

L’alcalde,
Josep M. Vidal i Vidal

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Calonge,
reunit en sessió ordinària el dia 27 de
setembre de 2018, va acordar sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de les bases reguladores per a la
concessió de beques per als joves del
Campus d’Ocupació de Calonge i
Sant Antoni, mitjançant un anunci al
BOP, al DOGC, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler
d’anuncis de la corporació, pel termini
de 30 dies, per a la formulació de reclamacions o al·legacions. La qual cosa es fa pública per a coneixement
general en compliment de la normativa vigent, advertint que l’expedient de
referència, a efecte de consulta, es
troba a l’Àrea de Secretaria General
d’aquest ajuntament, exp. 2018/6344
(horari de matins, de 8:30 a 14:00 h).
En el supòsit de no formular-se reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es
publicarà i comunicarà als efectes previstos als articles 65 i 66 del ROAS.
Calonge i Sant Antoni, a la data de la
signatura electrònica
L’alcalde
Jordi Soler i Casals

Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

EDICTE

Ajuntament de
Peralada

EDICTE

de l’aprovació provisional de les modificacions introduïdes
a les Ordenances fiscals per a l’exercici 2019.
X2018021515/GENE2018000429
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 27 de setembre de 2018, ha aprovat
inicialment la modificació de les següents ordenances fiscals:
- Ordenança n. 1, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic.
- Ordenança n. 6, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Ordenança n. 8, reguladora de les taxes per la utilització privativa o especial del
domini públic local.
- Ordenança n. 9, reguladora de les taxes per la prestació de serveis i realització
d’activitats municipals.
D’acord amb el que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
fa públic que durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, els interessats podran consultar els expedients a l’ajuntament i presentar reclamacions en
relació amb l’aprovació inicial.
Quan la reclamació s’enviï per correu, s’haurà de justificar la data d’imposició de
l’enviament a l’oficina de correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la reclamació mitjançant correu electrònic a l’adreça gestiotributaria@guixols.cat el mateix
dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits no seran admeses les reclamacions
si són rebudes per l’Ajuntament amb posterioritat a la data de finalització del termini assenyalat.
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu
sense necessitat d’un nou acord.
Les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals començaran a regir amb data d’efectes 1 de gener de 2019 i un cop publicat el text íntegre de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
L’alcalde,
Carles Motas López
Sant Feliu de Guíxols, 3 d’octubre de 2018

JM/aa
Exp.: 20170049520 C02.031.140

d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals.
El Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, reunit en sessió ordinària el dia 25
de setembre de 2018, va aprovar provisionalment l’expedient relatiu a la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.
Es fa públic i de conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per l’article
primer, disposició catorzena de la Llei 11/99, de 21 d’abril, de modificació de la Llei
7/85, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, els quals estableixen la competència del Ple municipal per a l’aprovació i/o modificació de les ordenances i reglaments, així com el procediment a seguir.
Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat ni reclamacions ni suggeriments, l’acord provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou
acord. Un cop elevat a definitiu l’acord provisional, es publicarà en el BOP l’acord
definitiu i el text íntegre de l’ordenança, i s’anunciarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP de Girona en què s’hagi publicat íntegrament el text de l’ordenança.
La Tallada d’Empordà, 1 d’octubre de 2018.
Josep Ferrer Vilavella
Alcalde

118135-1196463Q

L’acord adoptat s’exposa al públic durant el
termini de trenta dies, comptats a partir de
l’endemà de la publicació del present
anunci en el darrer dels diaris oficials on
surti publicat, el BOP o el DOGC, per tal
que hom pugui formular-hi les al·legacions
i reclamacions que consideri convenients,
amb el benentès que un cop transcorregut
el termini esmentat i en el cas de no presentar-se’n cap, s’entendrà aprovat definitivament i es publicarà el text íntegre de l’ordenança en el BOP a l’efecte de la seva
entrada en vigor.

118001-1196351Q

El Ple de l’Ajuntament de Llambilles, en
sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2018, ha aprovat inicialment
l’ordenança municipal reguladora de la
gestió de residus al municipi de Llambilles.

EDICTE

d’aprovació inicial de diverses ordenances municipals de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
El Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 25 de setembre de
2018, va aprovar inicialment les ordenances municipals següents:
- Ordenança general de subvencions. Exp. X2018000375
- Ordenança de civisme i convivència ciutadana. Exp. X2018000377
- Ordenança reguladora del procés
d’empadronament. Exp.
X2018000383
- Ordenança reguladora de l’aparcament d’autocaravanes. Exp.
X2018000391
Els expedients es sotmeten a exposició pública per un termini de 30 dies
hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial
de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
un dels mitjans de comunicació escrita
diària,
al
por tal
web
www.latallada.cat i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que s’hi puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El termini d’informació pública
començarà a comptar l’endemà de la
darrera de les publicacions oficials esmentades.
Si no s’hi presenta cap reclamació,
al·legació o suggeriment en temps i
forma, les ordenances esdevindran
aprovades definitivament, sense la necessitat d’adoptar cap altre acord, i
sens perjudici de la seva publicació
oficial, tal com disposen l’ar ticle
178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003,
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
L’expedient es podrà consultar a les
oficines municipals (plaça de l’U d’Octubre de 2017 de la Tallada d’Empordà), de dilluns a dimecres de 9:00
a 14:00 hores i dijous de 9:00 a 18:00
hores.
La Tallada d’Empordà, 2 d’octubre de
2018.
L’alcalde
Josep Ferrer Vilavella

EDICTE
La Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
Primer. Reconèixer que l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) en què es qualifica la finca com a espai lliure / aparcament (clau Ell/Ap)
comporta la declaració d’utilitat pública i de necessitat d’expropiació dels béns i drets
afectats.
Segon. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats de l’expropiació, que estaria constituïda per la finca registral número 7.626, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 1.833, llibre 121 de Castell-Platja d’Aro, foli
221, amb referència cadastral 2593411EG0229D0001FP, amb una superfície de 84
m2, propietat de les senyores Anna i Concepció Vergeli Reixach per parts iguals.
Tercer. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 15 dies, mitjançant un anunci en el BOP de Girona, en un diari dels de major circulació de la província i en la seu electrònica municipal.
Quart. Notificar aquesta resolució als propietaris afectats, a l’efecte que puguin aportar les dades necessàries que permetin rectificar els possibles errors que s’estimin
comesos en la relació, o si ho consideren oportú oposar-se a l’ocupació dels béns per
motius de forma o fons que han de fonamentar adequadament.
L’alcalde
Joan Giraut Cot
Castell-Platja d’Aro, 5 d’octubre de 2018
118054-1196464Q

333020-1196097Q

ANUNCI

Edicte sobre aprovació de l’ordenança de
residus

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

118152-1196091Q

Ajuntament de
Llambilles

118216-1196302Q

Àrea d’Acció Territorial
Identificació de l’expedient
Expedient X2018005386, relatiu a l’expropiació de la finca del carrer del Sol núm. 19.

118152-1196089Q
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 11 D’OCTUBRE DEL 2018

EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2018, ha adoptat l’acord següent:
Primer. Aixecar la suspensió acordada per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 11 de maig de 2018, en haver-se donat
compliment a dit acord.
Segon. Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial, pel termini d’un any, dins l’àmbit del Pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de
façanes de l’edificació, a la parcel·la situada al carrer Vitoria-Gasteiz, núm. 8, de conformitat 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’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 2/2012, de 22 de
febrer, i els articles 102 i 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
L’àmbit resulta grafiat en el plànol i06.
Tercer. Aprovar inicialment el Pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de façanes de l’edificació, a la
parcel·la situada al carrer Vitoria-Gasteiz, núm. 8, de Girona, 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, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Quart. Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos diaris de la premsa local, de conformitat amb el que disposa
l’article 85.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d’agost.
L’esmentat termini es computarà des de la darrera d’aquestes publicacions. Així mateix l’expedient podrà ser consultat telemàticament a la següent adreça: www.girona.cat/urbanisme.
En el supòsit que el termini d’informació pública coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost, el mateix s’ampliarà en
un mes, de conformitat amb el que prescriu la disposició addicional desena del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Cinquè. Incorporar en el pla d’etapes (apartat 16 de la memòria) el termini per a la sol·licitud de la corresponent autorització per
a l’execució de les obres, prèviament a l’aprovació definitiva del PMU.
Sisè. Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar l’emissió de
l’informe preceptiu, de conformitat amb el que disposa l’article 87 del DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la Llei
3/2012, de 22 de febrer. El projecte podrà ser consultat a la web municipal www.girona.cat/urbanisme.
L’alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
Girona, 3 d’octubre de 2018

d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres i de la relació de béns i drets
afectats (exp. núm. X2018000196)
A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió data 27 de setembre de 2018, ha aprovat l’acord següent:
Primer. Aprovar definitivament el projecte d’obres per a l’adequació de l’aparcament
del Bullidor de Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font el pressupost
d’execució per contracte del qual, IVA inclòs, puja a la quantitat de noranta-nou mil
sis-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims (99.685,79 euros); quedant
aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma definitiva, la relació detallada de béns i
drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex als presents acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels
béns i drets objecte d’expropiació i ocupació.
L’aprovació definitiva del projecte resta condicionada al compliment de les següents
consideracions, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals:
Es donarà compliment a les condicions indicades en els informes sectorials
Cal que s’assenyalin les places destinades a minusvàlids en nombre i situació segons
normativa.
Segon. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada
dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l’execució de les obres per a l’adequació de l’aparcament del Bullidor del present terme municipal [Annex].
Tercer. Pel que fa a la parcel·la 69 del polígon 5 afectada per l’expedient d’expropiació, la titular de la qual no ha comparegut en l’expedient, es donarà trasllat de l’actuació al Ministeri Fiscal, amb qui s’entendran les actuacions posteriors.
Quart. Declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets relacionats i donar per incoat el corresponent expedient d’expropiació forçosa.
Cinquè. Publicar l’anunci de l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en un dels diaris de major circulació i al web de l’Ajuntament www.peralada.org.
Sisè. Rebutjar el Full d’apreuament formulat pel propietari de la parcel·la 71 del polígon 5, senyor Josep Caula Planellas, en la qual estableix un preu de 46.068,48 euros,
per considerar excessiva aquesta quantitat.
Setè. Estimar adequada la valoració efectuada per l’Arquitecte municipal de la
parcel·la 71 del polígon 5, propietat del senyor Josep Caula Planellas, per un preu de
4.246,37 euros, i en conseqüència aprovar el Full d’apreuament municipal, que es notificarà al propietari, el qual dins dels deu dies següents podrà acceptar-lo senzillament o bé rebutjar-lo, i en aquest segon cas, tindrà dret a fer les al·legacions que estimi pertinents, emprant els mètodes de valoració que jutgi més adequats per justificar
la seva pròpia valoració i així mateix aportar les proves que consideri oportunes en
justificació d’aquestes al·legacions.
Vuitè. Estimar adequada la valoració efectuada per l’Arquitecte municipal de la parcel·la 69 del polígon 5, propietat de la senyora Carme Llanta Salleras, per un preu de
3.607,13 euros, i en conseqüència aprovar el Full d’apreuament municipal, que es notificarà a la propietària, la qual dins dels deu dies següents podrà acceptar-lo senzillament o bé rebutjar-lo, i en aquest segon cas, tindrà dret a fer les al·legacions que estimi pertinents, emprant els mètodes de valoració que jutgi més adequats per justificar
la seva pròpia valoració i així mateix aportar les proves que consideri oportunes en
justificació d’aquestes al·legacions.
Novè. Notificar el present acord a les persones interessades perquè acceptin el Full
d’apreuament municipal en el termini de deu dies o el rebutgin. En aquest últim cas,
passi’s l’expedient de preu just a la secció territorial de Girona del Jurat d’Expropiació
de Catalunya. En cas de ser acceptat, procedeixi’s a l’Acta d’ocupació i pagament.
Desè. Designar el senyor Francesc Oliva Sans, com a arquitecte municipal, perquè, si
escau i de conformitat amb l’article 4 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya, i l’article 85 de la Llei d’expropiació forçosa, formi part del Jurat d’expropiació. Comunicar aquesta designació a la persona interessada.”
ANNEX
Relació detallada de béns i drets que s’expropien
• Ref. Cadastral de la finca: 17140A00500069
• Situació: Polígon 5, parcel·la 69 Peralada
• Propietària: Carme Llanta Salleras
• Superfície afectada: 395,00 m2
• Valoració: 3.607,13€
• Ref. Cadastral de la finca: 17140A00500071
• Situació: Polígon 5, parcel·la 71 Peralada
• Propietari: Josep Caula Planellas
• Superfície afectada: 465 m2
• Valoració: 4.246,37€
Es fa públic, per a coneixement general, amb la indicació que els acords esmentats
són definitius en via administrativa i les persones interessades poden interposar-hi els
recursos següents:
a) recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci, davant el Ple d’aquest Ajuntament, de conformitat amb
els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell no sigui
resolt expressament o no s’hagi produït la seva desestimació per silenci.
b) directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptat des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa per l’acord d’aprovació definitiva del
projecte d’obres, i davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya per l’acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.
Peralada, 5 d’octubre de 2018
L’alcalde
Pere Torrent Martín

