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Ajuntament de
Serra de Daró
APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol de
2016, va aprovar inicialment l’expedient
de modificació puntual de les NNSS de
planejament del terme municipal de Serra de Daró, en el seu article 96, el qual
s’exposa al públic per un període d’un
mes, a comptar des del dia següent al
que es produeixi la darrera publicació
d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
la Província o en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
La documentació d’aquest expedient es
podrà examinar en aquest Ajuntament
en dies i hores d’oficina i al Consell Comarcal del Baix Empordà, i es podran
presentar les al·legacions que es considerin convenients.
Serra de Daró, 20 de juliol de 2016.
L’Alcalde, Josep Puig Ribas

El Ple de l’Ajuntament de Cabanes, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de
juny de 2016, acordà l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal
reguladora del trànsit al nucli urbà de Cabanes (Alt Empordà), i en compliment del
que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, 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 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta
dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de l’Ordenança es poden consultar a les dependències de l’Ajuntament de Cabanes en horari d’atenció al públic, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del
present Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web municipal
(http://www.cabanes.cat/). Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Diari de Girona.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dins el mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació de l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació,
tal com disposen l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.
Es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Cabanes, 21 de juliol de 2016
L’Alcalde
Alex Hernández González
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Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro
06 – ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL
I MEDI AMBIENT
Obres i Urbanisme
0603 – GESTIÓ URBANÍSTICA
Exp. - 2924/2016
Tema – Projecte de reparcel·lació
Polígon d’actuació PA 31 – Oest
Sant Pol 1 (Modalitat cooperació)

E D I CT E

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de juliol de 2016, s’aprova inicialment el Projecte d’urbanització del Polígon d’actuació PA 31 –
Oest Sant Pol 1 (Modalitat cooperació) i s’acorda la submissió de l’expedient a informació pública per termini
d’un mes, a comptar de l’endemà de
la publicació, a l’efecte de presentació
de possibles al·legacions i reclamacions, mitjançant publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el
Tauler d’anuncis, i en el web municipal. Aquest termini s’ampliarà un mes
si coincideix totalment o parcialment
amb el mes d’agost.
L’expedient es pot consultar a l’Àrea
d’Acció Territorial i Medi Ambient, departament d’Obres i Urbanisme, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer núm. 4,
2a planta, de dilluns a divendres, de 9
a 14 hores.

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de juliol de 2016, s’aprova inicialment el Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació PA 31
– Oest Sant Pol 1 (Modalitat cooperació) i s’acorda la submissió de l’expedient a informació pública per termini
d’un mes, a comptar de l’endemà de
la publicació, a l’efecte de presentació
de possibles al·legacions i reclamacions, mitjançant publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el
Tauler d’anuncis, i en el web municipal. Aquest termini s’ampliarà un mes
si coincideix totalment o parcialment
amb el mes d’agost.
Així mateix, es fa públic que la iniciació de l’expedient comporta, sense
necessitat de declaració expressa, la
suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial,
en l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística, fins que sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la
reparcel·lació.
L’expedient es pot consultar a l’Àrea
d’Acció Territorial i Medi Ambient, departament d’Obres i Urbanisme, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer núm. 4,
2a planta, de dilluns a divendres, de 9
a 14 hores.

L’alcalde, Joan Giraut i Cot
Castell-Platja d’Aro, 18 de juliol de 2016

L’alcalde, Joan Giraut i Cot
Castell-Platja d’Aro, 18 de juliol de 2016
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Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro
06 – ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT
Obres i Urbanisme
0605 - EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
Exp. - 3200/2016
Tema – Modificació del Projecte d’urbanització del Polígon d’actuació PA 31 –
Oest de Sant Pol 1. Aprovació inicial

E D I CT E

EDICTE

Durant l’esmentat termini, l’expedient
podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal de formular-hi les al·legacions que s’estimin pertinents.

De conformitat amb l’article 47.4 de la
vigent Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, parcialment
modificat per la Llei 3/2012 de 22 de
febrer) que estableix que en Sòl No
Urbanitzable hi són admissibles les
activitats i/o equipaments d’interès públic i com a tals “les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es
desenvolupin a l’aire lliure, amb les
obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es
tracti” i de l’article 57.1 e) del Decret
Legislatiu 64/2014 que regula el Règim d’ús del Sòl No Urbanitzable i del
procediment, se sotmet a informació
pública el projecte d’un centre d’ensinistrament, educació canina i club
d’Agility al veïnat de les Bóries, polígon 23 parcel·la 99 del terme municipal de Vidreres i que promou el Sr.
Bernat Silva Cedillo, durant el termini
d’1 mes a comptar des de l’endemà
de la publicació del present edicte en
el Butlletí Oficial de la Província.

Peralada, 20 de juliol de 2016
L’alcalde
Pere Torrent i Martín

Vidreres, 20 de juliol de 2016
Jordi Camps i Vicente
L’Alcalde

El Ple de l’Ajuntament de Peralada,
en sessió ordinària de 30 de juny de
2016, va acordar aprovar inicialment
l’expedient de Modificació puntual
núm. 2 del POUM de Peralada. Creació zona de serveis tècnics per a la
instal·lació d’uns dipòsits de gas
propà redactat pels Serveis Tècnics
municipals i sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última
de les publicacions d’aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a dos diaris, a la pàgina
web municipal www.peralada.org i al
tauler d’anuncis municipal.

118084-1142369®

Ajuntament de
Santa Coloma de Farners

EDICTE
d’aprovació inicial de diferents
ordenances municipals
El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol de 2016, va
acordar l’aprovació inicial de les següents ordenances municipals:
- L’Ordenança reguladora de la Fira de
la Ratafia
- L’Ordenança reguladora de la venda
no sedentària en els mercats de marxants de dilluns i dissabtes de Santa
Coloma de Farners
Les esmentades ordenances se sotmetran a informació pública, pel termini de
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis municipal i a la
pàgina web de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a
comptar des del dia de l’última publicació.
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presenti cap
al·legació, reclamació o suggeriment,
aquestes s’entendran aprovades definitivament sense necessitat de realitzar
cap més tràmit, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, no produint efectes jurídics en tant no hagin
transcorregut quinze dies comptats des
del dia següent al de la publicació, de
conformitat amb el que disposa l’article
70.2 de la Llei 7/1985. Igualment es publicarà un anunci en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i s’anunciarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat el text íntegre i
es farà tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya.
Santa Coloma de Farners, 19 de juliol
de 2016
Joan Martí i Bonmatí, Alcalde
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EDICTE

d’informació pública de l’aprovació
inicial de la Modificació puntual 2a
del POUM de Peralada (exp.
188/2015)

Ajuntament de
Vidreres

Ajuntament de
Torrent

EDICTE

Ajuntament de
Peralada

EDICTE

d’informació pública de l’aprovació
inicial de la Modificació puntual 3a
del POUM de Peralada (exp.
78/2016)
El Ple de l’Ajuntament de Peralada,
en sessió ordinària de 30 de juny de
2016, va acordar aprovar inicialment
l’expedient de Modificació puntual
núm. 3 POUM Peralada. Edificació
dels espais inedificats al Centre històric de Peralada i Vilanova de la Muga.
Modificació condicions formals façanes, redactat pels Serveis Tècnics
municipals i sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última
de les publicacions d’aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a dos diaris, a la pàgina
web municipal www.peralada.org i al
tauler d’anuncis municipal.
Durant l’esmentat termini, l’expedient
podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Peralada, 20 de juliol de 2016
L’alcalde
Pere Torrent i Martín
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L’ Alcalde,
Francesc Brugués Massot
Fortià, 21 de juliol de 2016

ANUNCI
D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DEL TRÀNSIT AL NUCLI URBÀ DE CABANES

Ajuntament de
Peralada

118135-1142345w

EDICTE

De conformitat amb el procediment que
preveu l’article 48 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, es sotmet a exposició pública l’expedient urbanístic per a la un centre
d’emmagatzematge i transferència de
materials de la construcció i aïllament
que contenen amiant, a les parcel·les
196 i 197 del polígon 3, segons instància i documentació presentada pel Sr.
Jordi Miquel Aguer actuant en nom i representació de l’empresa CIMENTS
MIQUEL SL.
Se sotmet l’expedient a exposició pública pel termini d’un mes, a comptar de
la darrera publicació d’aquest edicte.

Ajuntament de
Cabanes

118520-1142522®

118118-1142523®

Ajuntament
de Fortià

118135-1142344w
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 28 DE JULIOL DEL 2016

L’Ajuntament de Torrent, en la sessió extraordinària celebrada pel Ple, el dia 21 de juny de 2016, va aprovar inicialment el Pla
d’ordenació urbanística municipal i va adoptar els següents acords:
PRIMER.-APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torrent, amb l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que en forma part, redactat per LAND Urbanisme i Projectes SLP, que conté la documentació relacionada a l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
SEGON.-EXPOSAR a informació pública el Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) del municipi de Torrent i l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar de l’endemà de la darrera publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), al diari El Punt Avui, al Diari de Girona, al tauler d'anuncis municipals i a la pàgina web municipal, als efectes que totes aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que
considerin oportunes sobre el contingut del Pla d’ordenació urbanística Municipal i l’Estudi Ambiental Estratègic de Torrent, les
quals podran ser presentades al Registre General de l'Ajuntament. El mes d’agost, tot i ser inhàbil, es podrà consultar la documentació i presentar al·legacions, però no comptarà a efectes del termini d’exposició pública.
La documentació es podrà consultar a les dependències municipals de Torrent, de la seu de l’Ajuntament, Plaça Major 1, en horari obert al públic, així com en el web municipal (www.torrent.cat). L’atenció personalitzada pels serveis tècnics es convindrà
prèvia petició per escrit entrada al Registre General o a l’adreça de correu electrònic ajuntament@torrent.cat
TERCER.-DONAR AUDIÈNCIA als ajuntaments de l’àmbit territorial confrontant amb el terme municipal de Torrent.
QUART.-SOTMETRE el POUM a les consultes que procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic interessat, de conformitat amb el que s’estableix en el Document de Referència del POUM elaborat per l’Oficina Tècnica d’Avaluació
Ambiental (OTAA) del Departament de Territori i Sostenibilitat.
CINQUÈ.-SOL·LICITAR els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials
SISÈ.-SUSPENDRE la tramitació dels plans urbanístics derivats, instruments de gestió i execució urbanística i atorgament de
llicències en els termes dels articles 73 i 74 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i dels articles 102 a 104 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, tot en els àmbits indicats en el plànol de delimitació del POUM, que s’adjunta al present edicte.
Torrent, 12 de juliol de 2016.
Josep Maria Ros i Marull, Alcalde-President.

