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la modificació del projecte d’urbanització de
Punta Brava segons documentació presentada
el dia 18 d’octubre de 2007, RE 12652, per
l’entitat Punta Brava, SA i redactada per CMT
Arquitectes Associats, SL/ Ingenieros Asociados SA., amb les següents condicions:
Abans de l’aprovació definitiva caldrà aportar
la següent documentació complementària:
-Aportar quadre de preus, còpia del projecte en
suport informàtic i programa de control de
qualitat.
-Indicació de les tapes dels pous de registre
hauran de ser les indicades pels serveis tècnics
municipals, amb garantia acústica assegurada.
-Plànol independent on només consti la xarxa
de pluvials.
Caldrà obtenir autorització del l’Agència
Catalana de l’Aigua per tal de procedir a
l’endegament del tram de torrent de la zona
verda travessada pel carrer de la Llisa.
S’ha de dipositar un aval per la correcta
execució del camí de ronda i per un import de
600.000.- Euros.
Abans de la recepció de les obres:
-S’han d’executar les transmissions de propietat previstes en el conveni urbanístic signat i
aprovat per l’Ajuntament de data 26 de juliol
de 2005.
-S’ha d’inscriure la servitud de pas
d’instal·lacions pel desguàs de pluvials situat
al final del carrer de Roger.
La documentació aprovada estarà sotmesa a
informació al públic pel termini de 1 mes a
efectes de poder presentar suggeriments o
al·legacions. L’esmentat termini es comptarà
des de l’endemà de la publicació del darrer
dels edictes de convocatòria que seran
publicats al BOP, Punt Diari, setmanari local
Ancora i Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El dret d’informació i consulta de la
documentació exposada al públic es podrà
exercitar a les oficines del departament
d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici
de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en
horari d’atenció al públic, de les 9,30 a les
13,30 hores.
Igualment la documentació es troba exposada,
i pot
ser
consultada,
a la web de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
(www.guixols.net/urbanisme).
Sant Feliu de Guíxols, 30 de novembre de
2007
Pere Albó i Marlès
Alcalde
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AJUNTAMENT
D’ULLASTRET

AJUNTAMENT DE
SANTA COLOMA DE FARNERS
d’un

Edicte d’exposició pública de l’expedient
de suplement i habilitació de crèdits 1/2007

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, en
sessió plenària celebrada el dia 10 de desembre
del 2007, acordà aprovar inicialment l'expedient número 10/2007 de modificació de
crèdits del pressupost municipal vigent.
De conformitat amb el disposat a l'article 150 i
158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, s'exposa al
públic per termini de quinze dies hàbils, durant
els quals s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, que disposarà d'un
termini de trenta dies per a resoldre. En el
supòsit de què no sigui presentada cap
reclamació, l'expedient es considerarà aprovat
definitivament.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de data 4 de desembre de 2007,
l’expedient 1/2007, de suplement de crèdit i
habilitació en el pressupost de 2007, queda
exposat al públic per termini de quinze dies
comptats des del següent al de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. En l’esmentat termini els
interessats podran presentar les reclamacions
i/o suggeriments que estimin convenients,
d’acord amb allò que disposen els articles 169
i 177 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.

Edicte sobre aprovació inicial
expedient de modificació de crèdits

Santa Coloma de Farners, 11 de desembre de
2007

En el supòsit de no presentar-se reclamacions
ni suggeriments en l’esmentat
termini,
s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar un nou acord.

Antoni Solà Bohigas
Alcalde

Ullastret, 10 de desembre de 2007

Núm. 15673

Josep Miquel Gatius i Callís
Alcalde

AJUNTAMENT DE
SANTA CRISTINA D'ARO
Edicte de notificació de tramitació de
procediment de baixa d’ofici en el padró
d’habitants
Un cop intentada sense èxit la notificació per
correu certificat, d’acord amb allò que preveu
l’Art.59 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es publica la següent
comunicació indicant que aquest Ajuntament
tramita un procediment de baixa d’ofici en el
padró d’habitants de les següents persones,
WOLFGANG MARTIN SOYKE
JAVIER MOLINA CAMINERO
SABRINA STAARZ
NDEYE NGONE FALL
AISSATOU BA KEITA
per presumpta inscripció indeguda, per no
donar-se la circumstància de residir en el
municipi durant la major part de l’any.
Durant 10 dies poden els interessats consultar
l’expedient a les dependències d’estadística de
l’Ajuntament, plaça Catalunya, 1 i horari de 8
a 15 hores i manifestar si estan o no d’acord
amb la baixa proposada, en aquest darrer cas
al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents per tal d’acreditar que és en aquest municipi en el que resideixen el major nombre de dies a l’any.
Santa Cristina d’Aro, 3 de desembre de 2007
Ricard Herrero i Suñer
Alcalde

Consorcis
Núm. 15896
CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA
Edicte d’aprovació inicial del pressupost
per a l’exercici 2008
La Junta General del Consorci de la Costa
Brava en la sessió realitzada el dia onze de
desembre de 2007 va adoptar, entre altres,
l’acord d’aprovació inicial del Pressupost
General per a l’exercici 2008, juntament amb
les Bases d’execució del mateix i relació de
llocs de treball.
De conformitat amb el que disposa l’article
169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de les Hisendes Locals,
se sotmet a informació pública pel termini de
QUINZE DIES comptats a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest edicte en
el BOP, als efectes que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, d’acord
amb l’article 170.2 de l’esmentat RDL 2/2004,
de 5 de març.
Si no es presentés cap reclamació, el Pressupost General del Consorci de la Costa Brava
per a l’exercici de l’any 2008 s’entendrà defi-
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de Cata-lunya, amb despatx a Begur, carrer
Forgas i Elias, número 6, FAIG
CONSTAR:

Girona, 13 de desembre de 2007
Manel Serra i Pardàs
Gerent

Entitats, Societats i
Particulars
Núm. 15675
NOTARIA DE
MARÍA DEL CAMINO QUIROGA
MARTÍNEZ
(Begur)
Edicte sobre tramitació d’acta de
notorietat
MARÍA DEL CAMINO QUIROGA
MARTÍ-NEZ, notària de l’Il·lustre Col·legi

Que davant meu, se segueix la tramitació
de l’acta de notorietat, protocol número
1962/2007 instada pel senyor Ramon Pi
Roca, titular del DNI núm. 37720408-V i
pel senyor FRANCISCO PI ROCA, titular
del DNI núm. 37706619-M; per a la
represa del tracte sobre la finca següent:
URBANA. Casa compuesta de tres
cuerpos y un piso con planta baja, con un
huerto a ella contiguo por la parte de
Oriente, situada en Begur y en la calle del
Campo señalada de número cinco.
LINDANDO de por junto: a la derecha, o
sea, al Norte, con Fermín Carreras; a la
izquierda, o sea, a Mediodía, con Pe-dro
Forment Sagrera herederos; por la espalda,
o sea, a Oriente, parte con Fermín Carreras
y parte con Ramón Puig Miralles; y al
frente, o sea, a Ponien-te, con la calle
llamada del Campo.

INSCRITA. En el Registre de la Propietat
de la Palafrugell, al tom 774, llibre 28 de
Begur, foli 55, finca número 1418,
inscripció 1a i 2a.
Els senyors Ramon Pi Roca i Francisco Pi
Roca manifesten que són els titulars civils
d'aquesta finca, no obstant això en el
Registre de la Propietat, hi figura com a
titular el senyor Francisco Pi Oliveras.
Durant el termini de vint dies, a comptar
des del següent al d’aquesta notificació, les
persones interessades poden comparèixer
davant meu per exposar i justificar els seus
drets.
Begur, 4 de desembre de 2007
La notària

