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funcionament d’una gelateria, situada a l’Av.
Montgó, n. 16, del municipi de l'Escala.
Atès el que disposa l’article 86 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, s’obre un període
d’informació pública pel termini de vint dies,
perquè aquells que es creguin afectats per les
activitats de l’establiment que es pretén
instal.lar, puguin fer les observacions
pertinents.
L’Expedient es podrà consultar durant les
hores d’oficina a la Secretaria d’aquest
Ajuntament.
L’Escala, 19 de juliol de 2006
Josep Mª. Guinart i Solà
Alcalde

Núm. 9690

AJUNTAMENT
D’ESPINELVES
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El Sr Pere Terradas Carrión en nom i
representació de la societat Ores pirinaiques
SL, ha presentat davant d’aquest ajuntament
sol.licitud per a la instal.lació i l’exercici d’una
acttivitat de fabricació d’aglomerat asfàltic a
emplaçar a les parcel.les 3 i 4 del polígon 5
d’aquest municipi.
Mitjançant aquest anunci s'obre el període
d'informació pública de 20 dies i d'informació
veïnal de 10 dies previst a l'article 43 del
Decret 136/1999 de 18 de maig, pel qual
s'aprova el reglament de desplegament de la
llei d'intervenció integral de l'administració
ambiental (RIIA). Un exemplar de la
documentació es troba a la Secretaria de
l'Ajuntament, on podrà ser consultada en hores
d'oficina.
El Far d’Empordà, 10 de juliol de 2006
Jaume Arnall i Figueras
Alcalde

Núm. 9691

Edicte sobre aprovació inicial d’adhesió al
Consorci d’Osona de Serveis Socials

AJUNTAMENT DE
FIGUERES

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el
19 de juny de 2006 ha aprovat inicialment
l’adhesió al Consorci denominat “Consorci
d’Osona de Serveis Socials” integrat pels
ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles,
Gurb, Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de
Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de
Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní
d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa
Eugènia de Berga, Santa Maria de Corcó,
Torelló, Viladrau, Vilanova de Sau i el Consell
Comarcal d’Osona, així com els Estatuts que el
regeixen, els quals van ser publicats en el
BOP núm.75 de data 27-03-2004 i en el DOG
núm.4103 de data 31-03-2004.

Anunci sobre aprovació definitiva d’una
ordenança

Pel present edicte se sotmet l’expedient
complert a tràmit d’informació pública pel
termini de 30 dies als efectes de consulta i
presentació d’al·legacions, amb el benestès que
de no produir-se’n, l’aprovació esmentada
esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou
acord exprés.
Espinelves, 18 de juliol de 2006
MªDolors Rovira i Castells
Alcaldessa

La modificació de l’Ordenança Reguladora de
l’Estacionament amb horari limitat i
aparcament vigilat i de les condicions
d’explotació del servei municipal de sectors
d’aparcament regulats (SARE) ha resultat
definitivament aprovada en no haver-se
presentat cap al·legació ni suggeriment a la que
havia aprovat inicialment el Ple de
l’Ajuntament en la sessió del dia 6 d’abril de
2006. El text que ha resultat definitivament
aprovat afecta a l’apartat b3 i és el següent:
“organitzar el sistema de control i vigilància, a
través de vigilants, tots els dies laborables de
dilluns a dissabte en l’horari comprès entre les
10 i les 13 hores i entre les 16 i les 20 hores.”
Aquesta modificació entrarà en vigor als 15
dies hàbils des de la seva publicació en el
Butlletí oficial de la Província de Girona.
Figueres, 27 de juliol de 2006
Joan Armangué i Ribas
Alcalde

Núm. 9692
Núm. 9728

AJUNTAMENT DEL
FAR D’EMPORDÀ

Anunci d'informació pública i veïnal
Aquesta alcaldia fa saber que s'ha presentat la
següent petició de Llicència Ambiental:

AJUNTAMENT DE
FIGUERES

Anunci sobre aprovació definitiva del
canvi de gestió d’un servei i el seu reglament
L’expedient relatiu al canvi de gestió del
servei de grua municipal de tal forma que passi
a ser-ho de forma directa a través de la societat
Fisersa Transports SA i el reglament de gestió

del servei de grua municipal han resultat
definitivament aprovats en no haver-se
presentat cap al.legació ni suggeriment als que
havia aprovat incialment el Ple de
l’Ajuntament en la sessió del dia 6 d’abril de
2006. El text íntegre del reglament és el que es
transcriu a continuació i entrarà en vigor als 15
dies hàbils des de la seva publicació en el
Butlletí oficial de la Província de Girona.
“Rglament de gestió del dipòsit municipal de
vehicles a la ciutat de figueres.
Títol preliminar
Disposicions generals
Article 1r.
La prestació del servei de gestió del dipòsit
municipal de vehicles es regirà pel que es
disposa en aquest reglament.
Article 2n.
El servei es gestionarà mitjançant qualsevol de
les formes previstes per la legislació de règim
local.
Article 3r.
El gestor del servei se sotmetrà als preceptes
d’aquest reglament en la seva integritat, sense
que pugui introduir en la prestació del servei
modificacions que li siguin contràries.
Article 4rt.
L’Ajuntament exercirà, sigui quina sigui la
forma de gestió, la intervenció administrativa i
la vigilància del servei, així com totes aquelles
funcions que impliquin exercici d'autoritat i
que siguin competència irrenunciable.
Article 5è.
Les modificacions del servei per a la seva
millora seran realitzades amb avís previ al
gestor del servei, almenys amb dos mesos
d’antelació. En aquests casos es mantindrà
l’equilibri econòmico-financer anteriorment
existent.
Article 6è.
El marc de competències del servei de gestió
del dipòsit municipal de vehicles serà el
següent:
1. Serà competència del Ple Municipal:
a) Provar, modificar o derogar aquest
reglament.
b)Modificar o suprimir el servei.
c) Provar la taxa que calgui aplicar.
d) Altres que li confereixen expressament la
Llei.
2. Serà competència de l'organ competent de
l’Ajuntament:
a) Fixar l'horari del servei, així com les
diferents disposicions d'activitat ordinària.
b) Determinar la ubicació del dipòsit municipal
de vehicles.
3. Serà competència del gestor del servei:
a) La gestió del servei, el control d’explotació,
les operacions relacionades amb el dipòsit i la
direcció del personal a les seves ordres.
b) Vetllar pel compliment dels horaris i
calendari establert.
c) Tenir cura que l'activitat es realitzi amb la
normalitat necessària segons les disposicions
vigents i aquest reglament i donar compte a
l’òrgan competent de l’Ajuntament de tota
anomalia que s'observi.
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d) Atendre les queixes i reclamacions dels
usuaris i transmetre-les, si s'escau, a l’òrgan
competent de l’Ajuntament.
e) Tenir cura de totes aquelles competències
que resultin d'aplicació d'aquest reglament.
f) Recaptar les taxes establertes a l'Ordenança
Fiscal
corresponent
i
liquidar-les
periòdicament a l’Ajuntament, així com fer
front a les despeses de materials,
subministraments, assegurances, consums,
personal i càrregues socials necessàries per al
correcte desenvolupament del servei.
Títol I
Gestió del servei
Article 7è.
L'Ajuntament disposarà almenys d’un espai
per a dipòsit de vehicles.
Article 8è.
L'Ajuntament considera la conveniència, dins
les possibilitats existents, que el dipòsit
reuneixi les característiques següents: Agilitat
d'accés per al vehicle d’arrossegament,
accessibilitat per a l'usuari i seguretat per als
vehicles dipositats.
Article 9è.
Per procedir a la devolució del vehicle
dipositat el titular o conductor haurà de
justificar documentalment la seva identitat. En
cas de dubte es podrà demanar autorització del
titular del vehicle a favor de la persona que en
pretengui la seva retirada.
Article 10è.
Les despeses que s'originin com a
conseqüència de la estada del vehicle en el
dipòsit municipal seran a compte del titular.
Article 11è.
El servei de retirada de vehicles de la via
pública comporta el cobrament de taxa pel
concepte de retirada del vehicle de la via
pública. L'import serà l'establert per
l'Ordenança Fiscal vigent i haurà de fer-se
efectiu abans de la retirada del vehicle del
dipòsit. Només sota autorització escrita de la
Guàrdia Urbana el trasllat del vehicle no
comportarà cap mena de pagament qualsevol
que sigui el lloc on es porti el vehicle.
Article 12è.
Tampoc no comportarà cap mena de pagament
el trasllat del vehicle en cas de subtracció o
altres utilitzacions del vehicle en contra de la
voluntat del seu titular i que siguin
degudament justificades.
Article 13è.
El servei de retirada de vehicles comporta el
cobrament de la taxa pel concepte d’utilització
del dipòsit municipal. L'import serà l'establert
per l'Ordenança Fiscal vigent.
Article 14è.
El servei es prestarà de forma continuada tots
els dies de l'any, les 24 hores del dia. Dins de
la continuïtat de l'activitat, s'estableixen 2 tipus
d'horaris, en funció de les necessitats i de la
disposició del Servei per atendre les accions a
realitzar:
a) Horari ordinari: De 7:00 a 23:00 tots els dies
laborables de dilluns a dissabte. Dins d’aquest
horari hi haurà presència ininterrompuda d’un
cobrador-vigilant per tal de realitzar el
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cobrament de les taxes i el lliurament dels
vehicles.
b) Horari no ordinari: La resta del temps. Dins
d’aquest horari hi haurà disposició de poder
atendre totes les accions referents al dipòsit
previ requeriment a la Guàrdia Urbana que
cobrarà les taxes i lliurarà els vehicles.
Els horaris horaris podran ser modificats per
l'Alcaldia.
Títol II
Drets i deures dels usuaris
Article 15è.
L'Ajuntament vetllarà, en tot el que faci
referència a aquest servei pels drets dels
usuaris i dels ciutadans reconeguts a les lleis i,
especialment, per la continua millora de l'ús
comú de les vies urbanes i els carrers.
Article 16è.
Són drets dels usuaris:
a) La recuperació del vehicle traslladat al
dipòsit en les condicions establertes en aquest
reglament.
Article 17è.
Són usuaris obligats pel servei els titulars i/o
conductors de tota classe de vehicles que
siguin traslladats al dipòsit municipal sota les
ordres de la Guàrdia Urbana.
Article 18è.
Són deures dels usuaris:
a) Acreditar-se prèviament a qualsevol
tramitació referent al servei.
b) Interessar-se per recuperar i retirar el
vehicle del dipòsit en el termini més curt
possible.
c) Abonar la taxa de retirada del vehicle de la
via pública i per la utilització del dipòsit.”.
Figueres, 27 de juliol de 2006.
Joan Armangué i Ribas
Alcalde
Núm. 9693

AJUNTAMENT DE
FIGUERES

Anunci sobre aprovació definitiva
modificació estatuts d’una societat privada
municipal
La modificació dels estatuts de la societat
privada municipal Fisersa Transports SA de tal
forma que s’afegeixi a l’article 2 una nova
lletra que seria la “e” que sigui el següent: “e.
Gestionar el servei de dipòsit de vehicles
retirats pel servei de grua municipal, custodiar
els vehicles en un espai habilitat i cobrar les
taxes
corresponents.”
ha
resultat
definitivament aprovat en no haver-se
presentat cap al·legació ni suggeriment a la que
havia aprovat inicialment el Ple de
l’Ajuntament en la sessió de data 6 d’abril de
2006. Aquesta modificació entrarà en vigor als
15 dies hàbils des de la seva publicació en el
Butlletí oficial de la Província de Girona.
Figueres, 27 de juliol de 2006.
Joan Armangué i Ribas
Alcalde

Núm. 9694

AJUNTAMENT DE
FIGUERES

Anunci sobre aprovació definitiva d’un
projecte d’urbanització
A302 JCD/spm
La Junta de Govern Local, en la seva sessió del
dia 10 de juliol de 2006, va aprovar
definitivament el Projecte d’urbanització de
tres places al carrer Ramon Mandri (projecte
d’urbanització complementària de les zones
verdes de la unitat d’actuació del carrer
Fleming, ara denominat Ramon Mandri).
Contra aquest acord, que és immediatament
executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
El de reposició amb caràcter potestatiu davant
l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut en el
termini d’un mes comptat a partir del dia hàbil
següent al de la darrera publicació d'aquest
anunci, que es farà al Diari Oficial de la
Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província
de Girona. S’entendrà desestimat per silenci
administratiu, acabada la via administrativa i
expedita la contenciosa administrativa si,
transcorregut un mes comptat des del dia
següent al de la seva interposició, no es
notifiqués la resolució. Si s’hagués presentat el
recurs de reposició potestatiu, el recurs
contenciós administratiu s’haurà d’interposar
en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la recepció de la notificació
de l’acord resolutori del recurs de reposició, si
és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos
comptats des del dia següent a aquell en que
s’hagi
produït
l’acte
presumpte
de
desestimació
del
recurs
per
silenci
administratiu.
El contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia
hàbil següent al de la darrera publicació
d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de
la Generalitat i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. No es podrà interposar
aquest recurs fins que s’hagi resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició si s’hagués
interposat.
Qualsevol altre que estimi procedent.
Figueres, 24 de juliol de 2005
Joan Armangué Ribas
Alcalde
Núm. 9695

AJUNTAMENT DE
FIGUERES

Anunci sobre aprovació definitiva d’un
projecte d’urbanització
A302 JCD/spm
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en

