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Ajuntament de 
Calonge

EDICTE
Edicte de l’aprovació inicial de les bases específiques que regulen la concessió d’ajuts des-
tinats al suport del lloguer d’habitatges particulars per l’assegurança de lloguer garantit.
El Ple de l’Ajuntament de Calonge, en sessió extraordinària celebrada el 24 de novembre
de 2015, ha aprovat inicialment les bases específiques que regulen la concessió d’ajuts
destinats al suport del lloguer d’habitatges particulars per l’assegurança de lloguer garantit.
Es sotmet aquest acord a informació pública i audiència dels interessats mitjançant la publi-
cació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauler d’Anuncis Municipal i en un diari local, pel ter-
mini de 30 dies hàbils comptats des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, per tal
que les persones interessades puguin formular les al·legacions que considerin convenients,
amb el benentès que en cas de no presentar-se’n cap, s’entendrà definitivament aprovat
sense necessitat de cap altre acord.
En compliment de l’esmentat acord, durant aquest termini l’expedient romandrà exposat al
públic per a la seva consulta al departament d’Intervenció de dilluns a divendres de 8.00 h a
14.00 h.
RECURSOS:
Contra el present acord, en tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no pro-
cedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Calonge, 25 de novembre de 2015
L’alcalde, Jordi Soler i Casals
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Diputació de Girona
Àrea de Promoció Econòmica
Administració i Hisenda
Expropiacions

ANUNCI
Pel qual se sotmet a informació pública, pel termini de quinze dies, la següent relació individualit-
zada de béns i drets afectats per l’execució de les obres del projecte de Condicionament d’un
tram de la carretera GI-V-5235, a Maià de Montcal, del PK 0+000 al PK 0+770, perquè qualsevol
persona interessada pugui formular al·legacions a l’únic efecte d’esmenar possibles errors que
s’estimin comesos en la relació, de conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19.2 de la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa
de 26 d’abril de 1957.

Terme municipal de Maià de Montcal

El president, Pere Vila i Fulcarà
Girona, 16 de novembre de 2015

Núm. Polígon Parcel·la Titular Cadastral Naturalesa Sup. d’expro-
Finca piació (m2)
1 3 1 Pedro Prujà Bach (50%) Rústica 383,00

Dolores Rigall Bartolí (50%)
2 3 55 Climent Riera Aradas Rústica 1.975,00
3 3 61 Pedro Prujà Bach (50%) Rústica 188,00

Dolores Rigall Bartolí (50%)
4 6 21 Pedro Prujà Bach (50%) Rústica 559,00

Dolores Rigall Bartolí (50%)
5 6 17 David Plius Juncà Rústica 799,00
6 6 16 Maria Rigall Bartolí Rústica 0,00
7 5 48 Pedro Prujà Bach (50%) Rústica 0,00

Dolores Rigall Bartolí (50%)
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Ajuntament de 
Vilafant

ANUNCI
relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 13 del Pla general d’orde-
nació urbana de Vilafant a l’àmbit de la zona industrial de Fricafor 
El Ple de l’Ajuntament de Vilafant, en sessió ordinària de 25 de novembre de 2015,
ha acordat aprovar inicialment el Projecte de modificació núm. 13 del Pla general de
Vilafant a l’àmbit de la zona industrial de Fricafor en els termes que consten en el
document urbanístic redactat pels serveis tècnics municipals el mes de març de
2015, juntament amb el seu corresponent informe de sostenibilitat ambiental, redac-
tat per Geoservei, SL (Projectes i Gestió Ambiental) el mes de maig de 2015.
L’expedient i totes les actuacions es sotmeten a informació pública i s’exposen a les
dependències administratives de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilafant
(plaça de l’Ajuntament, núm. 1), en horari d’obertura al públic (de 8 a 14 hores, de
dilluns a divendres), per tal que puguin ser examinats i presentar-s’hi, si escau, les
al·legacions que es considerin convenients, pel termini de quaranta-cinc dies,
comptats des de l’endemà de la darrera publicació del present anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província i en un
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en el nostre àmbit municipal.
Així mateix, la totalitat de la documentació que integra el Projecte de modificació
núm. 13 del Pla general de Vilafant a l’àmbit de la zona industrial de Fricafor també
podrà consultar-se a través de la web municipal (www.vilafant.com) a l’apartat ano-
menat Planejament en tràmit.

Vilafant, 26 de novembre de 2015
Consol Cantenys i Arbolí, alcaldessa 

118234-1124433®

Ajuntament de Riudellots de la Selva

ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de novembre
proppassat, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança sobre edificació i ús del sòl de
Riudellots de la Selva.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 24 de novembre proppassat, va
acordar aprovar inicialment el model de comunicació prèvia i el de sol·licitud de llicèn-
cies d’obres municipals.

Els acords corresponents, juntament amb el projecte de la norma i els models de co-
municació prèvia i de sol·licitud de llicència urbanística, se sotmeten a informació públi-
ca pel termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, amb
el benentès que si aquestes no es produeixen, l’Ordenança i els models d’instàncies
s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’ulterior acord i es procedirà a
llur publicació íntegra al BOP a efectes de la seva executivitat i validesa administrativa.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general, en compliment del que precep-
tuen 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 lo-
cals.

Riudellots de la Selva, 25 de novembre de 2015

Montserrat Roura i Massaneda

Alcaldessa

Ajuntament de
Begur

ANUNCI  REF: Aprovacions INICIALS de
dos instruments de gestió i execució urba-
nística a La Borna per a la implantació de la
infraestructura d’aigües plujanes.

A N U N C I 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta
a terme el 24 de novembre de 2015,
va APROVAR INICIALMENT el Pro-
jecte d’Urbanització complementària
per a la implantació de la infraestruc-
tura d’aigües plujanes a La Borna.

En la mateixa data, la Junta de Go-
vern Local va APROVAR INICIAL-
MENT el Projecte de delimitació del
Polígon d’actuació urbanística La Bor-
na per a la implantació de la infraes-
tructura d’aigües plujanes, establint,
com a sistema d’actuació, el de repar-
cel·lació econòmica.

Es posen a informació pública per un
termini de trenta dies hàbils, a l’efecte
de presentació d’al·legacions o de re-
clamacions. En cas que no se’n pre-
sentin, els acords inicials esdevindran
automàticament definitius, sense ne-
cessitat d’adoptar un posterior acord, i
es procedirà a la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.

Begur, 26 de novembre de 2015

L’alcalde, 

Joan Manel Loureiro Vall

118191-1124502®

Ajuntament de 
Calonge

ÀREA: SECRETARIA GENERAL
EXP.: 443/2015

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Calonge, reu-
nit en sessió extraordinària el dia 24 de
novembre de 2015, va acordar sotme-
tre a informació pública l’aprovació ini-
cial de la modificació 2 de l’ordenança
de creació dels fitxers de dades de
caràcter personal de l’Ajuntament de
Calonge, mitjançant un anunci al BOP,
al DOGC, en un dels mitjans de comu-
nicació escrita diària i al tauler d’anun-
cis de la corporació, pel termini de 30
dies, per a la formulació de reclama-
cions o al·legacions. La qual cosa es fa
pública per a coneixement general en
compliment de la normativa vigent, ad-
vertint que l’expedient de referència, a
efectes de consulta, es troba a l’Àrea
de Secretaria General d’aquest ajunta-
ment, exp. 443/2015 (horari de matins
de 8:00 h a 14:00 h).
En el supòsit de no formular-se recla-
macions o al·legacions, l’acord d’apro-
vació inicial esdevindrà definitiu i es pu-
blicarà i comunicarà als efectes previs-
tos als articles 65 i 66 del ROAS.

Calonge, 25 de novembre de 2015
L’alcalde
Jordi Soler i Casals
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Ajuntament de
Cassà de la Selva

EDICTE

S’ha publicat al Butlletí Oficial de la

Província de Girona número 10733 de

data 18 de novembre de 2015 i en el

Diari Oficial de la Generalitat de Cata-

lunya número 6999 de data 17 de no-

vembre de 2015 la convocatòria d’una

plaça laboral temporal per substitució

d’un tècnic superior de recursos hu-

mans i l’aprovació de les bases del

procés selectiu mitjançant concurs

oposició d’accés lliure.

Cassà de la Selva, 

23 de novembre de 2015.

Alcalde President

Martí Vallès Prats

Ajuntament de 
Calonge

ÀREA: SECRETARIA GENERAL
EXP.: 16/2012

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Calonge, reu-
nit en sessió extraordinària el dia 24 de
novembre de 2015, va acordar sotme-
tre a informació pública l’aprovació ini-
cial de la modificació 1 del Reglament
de creació i funcionament de la seu
electrònica de l’Ajuntament, 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 re-
ferència, a efectes de consulta, es troba
a l’Àrea de Secretaria General d’aquest
ajuntament, exp. 16/2012 (horari de
matins de 8:00 h a 14:00 h).
En el supòsit de no formular-se recla-
macions o al·legacions, l’acord d’apro-
vació inicial esdevindrà definitiu i es pu-
blicarà i comunicarà als efectes previs-
tos als articles 65 i 66 del ROAS.

Calonge, 25 de novembre de 2015
L’alcalde
Jordi Soler i Casals
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INFORMACIÓ

Tots aquells administrats que es
poguessin considerar beneficiaris
de tres obligacions de pagament al
seu favor que, per decret de l’Alcal-
dia Presidència de data
26.02.2015, entre d’altres qües-
tions, es va acordar de comunicar
que per diverses raons no se’ls ha-
vien pogut fer efectives tot i els dife-
rents intents realitzats, poden con-
sultar les relacions que s’hi incor-
poren, al Butlletí Oficial de l’Estat
número 220, de data 14.09.2015,
en la secció d’Administració Local.
Aquesta publicació detalla les per-
sones físiques i jurídiques interes-
sades, l’ordre de pagament i la
quantia que hi està afecta, els efec-
tes que es donen i els acords que
s’apliquen una vegada transcorre-
guts els terminis que s’hi concreten;
i també el lloc, departament, dies i
horaris d’atenció al públic perquè
els directament interessats puguin
demanar informació i/o aportar la
documentació que considerin con-
venient.

118006-1124378w
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Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro

ANUNCI
Es fa saber que en data 25 de novembre
2015 han sortit publicades al Butlletí de
la Província de Girona número 227 i que
en data 1 de desembre de 2015 han
sortit publicades al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya número 7009 les
bases modificades que han de regir el
procés selectiu per a la provisió, mit-
jançant el sistema de concurs oposició
lliure, d’una plaça d’agent interí de la Po-
licia Local i la selecció d’urgència de per-
sonal per incorporar a una borsa de tre-
ball, d’acord amb el que disposa el De-
cret 233/2002, de 25 de setembre.
Aquestes bases seran publicades a la
pàgina web municipal, i la data límit per
a la presentació de sol·licituds al registre
general de documents de l’Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro serà de vint (20)
dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al DOGC.

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Àrea de Secretaria
Plaça Catalunya s/n
17246 Santa Cristina d’Aro
Telèfon: 972 836088
Horari: De dilluns a divendres de 8 h a
13.30 hores.
www.santacristina.cat

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Santa Cristina d’Aro, 
1 de desembre de 2015
L’alcalde, Xavier Sala i Congost

118195-1124552w

Ajuntament de Llagostera 

EDICTE
Aprovat inicialment pel Ple municipal de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2015, la modi-
ficació del Reglament de règim intern de l’organisme autònom Patronat municipal “Residència Josep Baulida” de Llagostera, s’o-
bre un període d’informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el
DOGC, als efectes d’examen i reclamacions.
En cas de no produir-se reclamacions contra l’acord inicial, s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord.
Llagostera, 26 de novembre de 2015
L’alcalde, Fermí Santamaria Molero
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Ajuntament de
l’Armentera

Exp. 204/2015

RPH

BOP, web municipal, tauler i diari de més di-

fusió local

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia 299/2015, de 25
de novembre, clos el període d’au-
diència i d’informació pública, i resol-
tes les al·legacions, es resolgué apro-
var definitivament la modificació de la
modalitat del sistema d’actuació de la
UA6 de les NNSS de l’Armentera, de
reparcel·lació per modalitat de com-
pensació bàsica a reparcel·lació per la
modalitat de cooperació.
L’Armentera, 
25 de novembre de 2015.
Il·lm. Sr. Narcís Isern Serra
Alcalde president

El grup d’ERC de Maçanet
de la Selva, a l’oposició, ha
criticat l’actitud del go-
vern municipal (CDC i
AM) en el projecte de mi-
llora de l’N-II de Maçanet a
Tordera, ja que considera
que “s’ha adormit”. L’al-
calde, Antoni Guinó, va
manifestar que el projecte
havia arribat feia una set-
mana a l’ajuntament i que
no havien tingut temps
per estudiar-lo, però el
portaveu d’ERC, Xavier
Xarbau, va afirmar que
–com consta en el regis-
tre– va entrar al consistori
el dia 22 d’octubre. Xar-
bau va criticar també que
no s’hagi pressionat més
Foment perquè desdobli la
carretera en comptes de
fer-se només una millora.
Tot i això, recorda que tots
els grups de l’Ajuntament
van consensuar –malgrat
que fora de temps– una al-
legació. ■

ERC de Maçanet
diu que Guinó
s’ha adormit en
al cas de l’N-II

N. Forns
MAÇANET DE LA SELVA

Els allotjaments de turis-
me rural de la demarcació
de Girona preveuen ocu-
pacions del 80% a les co-
marques de l’interior i el
Pirineu, i del 65% en zones
costaneres durant el pont
de la Puríssima. Segons va
informar ahir l’Associació
de Turisme Rural de Giro-
na en un comunicat, les re-
cents nevades al Pirineu
han beneficiat les reserves
a les comarques de munta-
nya, que n’han registrat
un increment derivat de
l’obertura de les estacions
d’esquí del Pirineu gironí.
En general, es tracta d’un
percentatge en ocupació
de turisme rural semblant
al que hi va haver l’any pas-
sat per les mateixes dates,
i el perfil del client majo-
ritari és familiar i català,
especialment de Barcelo-
na i l’àrea metropolitana.
El pont de la Puríssima
començarà dissabte i
s’allargarà fins dimarts,
dia 8. ■

Previsions
d’ocupació en
turisme rural
del 80%

Redacció
GIRONA


