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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 11 D’AGOST DEL 2011

Campllong, 2 d’agost de 2011
L’alcalde
Lluís Freixas i Vilardell

Ajuntament de Campllong

EDICTE

Expedient: XADM2011000080

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de
data 30 de juny de 2011, va aprovar,
entre d’altres, l’acord de modificació
del Reglament orgànic municipal:
1r. Aprovar inicialment la modificació
del Reglament orgànic municipal de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
per a la creació de la figura del vicealcalde.
2n. Aprovar inicialment la modificació
pel reemplaçament de la denominació
de “Comissió de Govern” per la de
“Junta de Govern Local”, per a adaptar-ho a la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
3r. Sotmetre aquesta proposta de modificació del ROM al període d’informació pública de 30 dies d’acord amb
el que preveu l’article 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
4t. En el cas que no es presenti cap
al·legació durant el període d’informació pública, el text aprovat inicialment
quedarà aprovat definitivament.
5è. L’esmentat expedient es podrà
consultar en aquest Ajuntament a l’àrea de Secretaria de 9 a 14 hores de
dilluns a divendres.
Es fa públic per al coneixement general.
L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí
Sant Feliu de Guíxols,
7 de juliol de 2011

De l’Ajuntament de Campllong, sobre aprovació inicial del projecte d’estatuts i bases d’actuació del Pla parcial SUD-2 Ampliació sector industrial “Les Ferreries” del municipi de Campllong.
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2011, s’ha disposat el següent:
Primer. Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’actuació del Pla parcial SUD-2, Ampliació de
les “Ferreries”, presentada per l’empresa Polingesa en representació dels propietaris que representen més del 50% de la superfície del polígon d’actuació urbanística.
Segon. Condicionar l’aprovació definitiva dels presents Estatuts i Bases a l’executivitat del Pla
parcial urbanístic SUD-2 – Sector Industrial núm. 2 ampliació “Les Ferreries” de Campllong,
segons informe jurídic de data 28 d’abril de 2011.
Tercer. Sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació del municipi, a
la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis municipal, per un termini d’un mes, així com concedir audiència i notificar-lo a les persones interessades amb citació personal.
Quart. Notificar el present acord a tots els interessats en I’expedient per al seu coneixement i
efectes.
La documentació integrant de I’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns a divendres laborables, en horari d’oficina de 10:00 a 14:00 hores i dijous de 18:00 a 20:00 hores, a
les dependències municipals de l’Ajuntament de Campllong.
Campllong, 2 d’agost de 2011
L’alcalde, Lluís Freixas i Vilardell

Ajuntament de
Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní de l’Heura

EDICTE

De conformitat amb el que estableix l’article 50
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, s’acorda SOTMETRE AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA l’Avantprojecte de reconstrucció de la masia Can Llop situada al polígon 7 i parcel·la 157 de Sant Sadurní de l’Heura
i promoguda pel senyor Brian Waters, mitjançant
convocatòries al BOP, al diari El Punt Avui i als
taulers d’anuncis de l’Ajuntament.
El projecte esmentat es sotmet a informació al
públic pel termini de 20 dies a partir de la publicació del darrer dels edictes de convocatòria anteriorment referits.
El dret a consultar la documentació es podrà
exercir a les oficines de l’Ajuntament de Cruïlles,
carrer Gessamí, 6, durant l’horari d’atenció al
públic, dilluns i dijous, de les 17 a les 20 hores.
La secretària
Gemma Prats i Mulà
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 2
d’agost de 2011
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Ajuntament de
Ventalló
EDICTE de l’Ajuntament de Ventalló,
sobre l’aprovació inicial de la modificació d’un pla especial urbanístic.
El Ple de la Corporació, en la sessió
ordinària celebrada el dia 21 de juliol
de 2011, va adoptar, entre d’altres, els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Pla especial urbanístic l’Olivar, presentat pel Sr. Enric Pladevall i
Vila en nom propi i també en representació de la Fundació l’Olivar Col·lecció
Pladevall, el 30 de maig de 2011, redactat per l’arquitecte Esteve Terradas
Muntanyola, i que té per finalitat l’ampliació dels usos permesos en l’àmbit
del Pla, possibilitant l’ús hoteler a la
finca situada en sòl no urbanitzable
d’aquest municipi de Ventalló a la parcel·la 99 del Polígon 9 de rústica, en
els termes que consten en l’expedient.
SEGON. Obrir un període d’informació
pública durant un mes, mitjançant
anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i s’anunciarà, a més,
en el diari El Punt. Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició
de qualsevol persona interessada a
examinar-lo, per tal que es presentin
les al·legacions que es considerin convenients.
Ventalló, 2 d’agost de 2011
L’alcalde president
Joan Albert Teixidor

Ajuntament del
Port de la Selva
Codi: 027 2011

ANUNCI
d’informació pública del projecte d’urbanització del PA-14B.
El Ple d’aquest Ajuntament, de conformitat
amb el que disposa l’article 119.2, en relació amb el 89.6 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial del Projecte
d’obres bàsiques i complementàries corresponent al polígon d’actuació PA – 14B,
que promouen els senyors Miquel Fàbregas Baliu i Josep Maria i Gemma Tàpia
Dueso i que ha estat redactat per l’arquitecte Antoni Paltré i Porta.
Per tot, s’obre el tràmit d’informació pública d’aquest acord, pel termini d’un mes,
comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, a
l’efecte que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
al·legacions i els suggeriments que tinguin
per convenients.
L’alcalde, Josep Maria Cervera i Pinart.
El Port de la Selva, 22 de juliol de 2011

118312-1040530J

118417-1040532A

De conformitat amb el que estableix l’article 50
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
s’acorda SOTMETRE AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA el Projecte de Modificació del projecte de reforma interior de la masia Cal Patró de
Santa Pellaia, a Cruïlles, promoguda per la senyora Joana Castelo Branco Marques Ramalhete, mitjançant convocatòries al BOP, a El Punt
Avui i als taulers d’anuncis de l’Ajuntament.
El projecte esmentat es sotmet a informació al
públic pel termini de 20 dies a partir de la publicació del darrer dels edictes de convocatòria anteriorment referits.
El dret a consultar la documentació es podrà
exercir a les oficines de l’Ajuntament de Cruïlles,
carrer Gessamí, 6, durant l’horari d’atenció al públic, dilluns i dijous, de les 17 a les 20 hores.
La secretària
Gemma Prats i Mulà
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura,
3 d’agost de 2011.

Ajuntament de
Llers
EDICTE
Aprovació inicial del projecte de
reparcel·lació de la UA5
Per Decret d’alcaldia número 136/2011, de data
4 d’agost de 2011, es va acordar aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de la UA5 del
sector “PERI Les Ruïnes” de Llers, presentat per
la Junta de Compensació de la UA5.
Se sotmet a informació pública pel termini d’un
mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
en un diari provincial, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al web municipal, d’acord
amb l’article 23.1b) i l’article 23.2 del Decret
305/206, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
L’expedient es podrà consultar durant aquest període a l’ajuntament, al carrer Sant Quirze, núm.
16 de Llers, de dilluns a divendres de 9.00 h a
14.00 h.
Llers, 5 d’agost de 2011.
L’alcalde, Carles Fortiana Costa

Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro

EDICTE

118103-1040527J

El Ple de la Corporació Municipal, en
sessió ordinària de Ple celebrada el
dia 26 de juliol de 2011, va aprovar
inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal amb la creació
del Consell de Govern Municipal com
a òrgan complementari, amb la finalitat de garantir la coordinació de l’activitat dels regidors i regidores amb
competències delegades de l’alcaldia
i l’eficàcia i eficiència en l’acció de govern i en l’administració municipal.
L’expedient se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies comptats a
partir de la publicació d’aquest edicte
en el BOP, el DOG i el diari El Punt.
Els interessats podran examinar l’expedient a la Secretaria Municipal, en
hores d’oficina, a l’objecte de presentació de suggeriments, al·legacions i/o
reclamacions. El termini d’informació
pública s’iniciarà l’endemà de l’última
publicació en els butlletins o diaris esmentats.
Pel cas que en el termini d’informació
pública no s’hagin presentat reclamacions, al·legacions i/o suggeriments,
s’entendrà aprovat definitivament.
Es fa públic per a coneixement general.
Vidreres, 2 d’agost de 2011
Jordi Camps Vicente, alcalde

Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

EDICTE

Ajuntament de
Cassà de la Selva
n/ref.: exp. 2011/0659
clau: 06.04.01/12
EDICTE
El senyor Francesc Borrell i Thió, en representació de BIOESCLET ENERGIA, SL, ha sol·licitat la corresponent llicència per a la instal·lació d’un sistema de tractament de dejeccions
ramaderes amb producció de biogàs i per a la
construcció d’una sala de munyir, al Vt. d’Esclet, núm. 9 “Mas Gurí” d’aquesta vila.
En compliment del que determina l’art. 48 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i
atès el que determina l’article 57.d) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, s’obre una
informació pública d’UN MES, perquè aquells
que es considerin afectats d’alguna manera
puguin fer-hi les observacions pertinents.
L’expedient està visible i es pot consultar durant les hores d’oficina a la secretaria d’aquest
Ajuntament.
Cassà de la Selva, 27 de juliol de 2011.
L’alcalde, Enric Bagué i Vilà

La societat DERIVATS DE LA CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL ha sol·licitat
llicència per a una activitat de magatzem de materials de construcció en la
finca situada al PK 1,7 de la Ctra. GI662 a Platja d’Aro, amb referència cadastral
núm.
17192A010000200000HQ, d’aquest
municipi.
És per aquest motiu que, d’acord amb
el que disposa l’article 54.1 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, es sotmet a vista l’expedient pel termini de vint dies, per tal
que hom pugui consultar-lo i formularhi les observacions o manifestacions
que cregui convenients.
Santa Cristina d’Aro, 2 d’agost de
2011
L’alcalde, Josep Llensa Rocosa

Ajuntament del
Port de la Selva
Codi: 026 2011

118230-1040547J

Ajuntament de
Vidreres

EDICTE

De l’Ajuntament de Campllong, sobre
aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Polígon 2 del sector industrial “Les Ferreries”.
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2011, s’ha
disposat el següent:
Primer. Aprovar inicialment el projecte
de reparcel·lació del Polígon 2 del sector
industrial “Les Ferreries”.
Segon. Sotmetre aquest Projecte a informació pública durant el termini d’un
mes, mitjançant la publicació de l’anunci
corresponent al BOP de Girona i en un
dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació dins l’àmbit municipal.
Tercer. Citar personalment tots els interessats a l’efecte de concedir-los audiència durant el termini d’un mes.
Quart. Sol·licitar al Registre de la Propietat informació sobre la titularitat i càrregues de totes les finques incloses en
l’àmbit d’actuació urbanística i l’extensió
de la nota al marge de cada finca expressiva de l’afecció al projecte de reparcel·lació.
La documentació integrant de I’expedient administratiu es podrà consultar de
dilluns a divendres laborables, en horari
d’oficina de 10:00 a 14:00 hores, i dijous
de 18:00 a 20:00 hores, a les dependències municipals de l’Ajuntament de
Campllong.

118558-1040525J

EDICTE

El Sr. Javier Heras Sánchez ha presentat projecte bàsic per a la reconstrucció i rehabilitació d’una masia per a habitatge unifamiliar Can Pams a Vilamarí de Vilademuls, de data
maig de 2011.
L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’un mes.
L’expedient es podrà consultar en hores de secretaria, tel. 972 56 02 04, fax 972 56 03 60.
Vilademuls, 3 d’agost de 2011.
L’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls
Signat: Dolors Rovirola i Coromí

Ajuntament de
Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní de l’Heura

118162-1040577J

EDICTE

Ajuntament de Vilademuls

118001-1040528J

Ajuntament de
Campllong

L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega, en
sessió del dia 22 de juliol de 2011, ha acordat aprovar inicialment l’Ordenança general de subvencions de la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega.
D’acord amb allò que preveu l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el mateix acord, juntament amb el projecte de la norma, se sotmeten a informació pública
durant 30 dies per tal que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions.
Palamós, 1 d’agost de 2011.
La presidenta, M. Teresa Ferrés Avila

118373-1040536J

Caldes de Malavella, 27 de juliol de 2011
El president de l’entitat,
Josep M. Rodrigo

EDICTE

118417-1040533J

D’acord amb el que disposa l’art. 19 dels “Estatutos de la Junta de Compensación del Plan
Parcial de Ordenación Can Solà Gros I de Caldes de Malavella”, es fa pública la:
Convocatòria extraordinària de l’Assemblea General de l’Entitat, a celebrar el diumenge dia 4
de setembre de 2011, al Teatre Municipal situat
al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 11 de
Caldes de Malavella, a les 10.00 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, d’acord amb el següent ordre
del dia:
1.- Nomenament de nova comissió executiva.
La documentació es trobarà a disposició al domicili parcel·la 215.

Ajuntament de Palamós

118236-1040526J

EDICTE

Junta de Compensació de
“Can Solà Gros I” (Caldes de Malavella)

118064-1040529J

118373/1040538J

Ajuntament de
Caldes de Malavella

118230-1040550J

118229-1040540A

118165-1040534J

10 Països Catalans

ANUNCI
d’informació pública del projecte de reparcel·lació del PA-14B.
El Ple Municipal ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació
del Polígon d’Actuació P.A. – 14B, redactat
per l’arquitecte Antoni Paltré i el lletrat
Joan-Anton Campillo, per encàrrec dels
senyors Miquel Fàbrega Baliu i Josep Maria i Gemma Tàpia Dueso.
De conformitat amb el que disposa l’article
119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació
pública aquest projecte de reparcel·lació i
pel termini d’un mes, que serà comptat a
partir de l’endemà de la darrera publicació
d’aquest anunci al DOGC i al BOP de Girona, a l’efecte que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions i els suggeriments que tinguin per convenients.
L’alcalde,
Josep Maria Cervera i Pinart.
El Port de la Selva, 22 de juliol de 2011.

SERVEIS

Ordenança per
les terrasses
dels bars, a
Cornellà
Ramon Estéban
CORNELLÀ DEL TERRI

Cornellà del Terri disposa,
per primer cop, d’una ordenança que regula la instal·lació de taules i cadires
a la via pública per part
dels bars i restaurants. La
normativa és fruit de la petició feta en aquest sentit
per alguns dels establiments del ram, arran de
l’entrada en vigor de la llei
del tabac. L’Ajuntament
ha decidit que, per tenir
taules i cadires en un espai
públic, caldrà pagar
mensualment 4,4 euros
per metre quadrat. Cornellà del Terri s’afegeix, així,
als municipis que abans
d’aprovar-se la llei antitabac no disposaven de
cap normativa per regular
les terrasses a la via pública. A la comarca del Pla
de l’Estany, fa pocs mesos
ho va fer el consistori de
Porqueres. ■

COMERÇ

Una nit de
botigues a
Camprodon i
Puigcerdà
Ramon Estéban
CAMPRODON / PUIGCERDÀ

Els comerciants de Camprodon i Puigcerdà s’han
afegit a la moda de les
White Night Shopping i
han organitzat per aquest
mes una d’aquestes nits
en què els comerços resten oberts. A la vila ripollesa es fa aquest dissabte,
entre les nou i les dotze,
amb el nom de Comerç
Nit. Entre els clients que
hagin fet compres de deu o
més euros durant aquestes hores se sortejaran
tres xecs de regal valorats
en 500 euros cadascun.
A Puigcerdà s’ha preparat per al dia 27. Els establiments de l’associació de
comerciants obriran una
hora més, fins a les deu.
Entre les sis i les deu es faran desfilades de roba i calçat. Els promotors demanen als visitants i compradors que, aquella nit, vagin
vestits amb alguna peça
blanca. ■

