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EDICTE
Edicte pel qual es dona publicitat del dia assenyalat per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats d’expropiació per l’execució del 
projecte d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5235 de l’N-260 a Maià de Montcal, entre el PK 0+715 i el final (TM de Maià de Montcal)
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 19 d’abril de 2022, va aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expropiació 
motivada per l’execució del projecte d’obres de Condicionament d’un tram de la GIV-5147 entre el trencall de Corts i Camós. Aquesta relació es va publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona número 83 de data 2 de maig de 2022, en el Diari de Girona de data 4 de maig de 2022, en El Punt Avui de data 5 de maig de 2022 i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Maià de Montcal.
D’acord amb el que preveu l’art. 52.2 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, per tal d’estendre les actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets 
descrits en la relació esmentada, es reuneix mitjançant convocatòria els titulars d’aquests béns i drets a les dependències de l’Ajuntament on estigui ubicada la finca afectada.
Aquesta convocatòria es notificarà individualment als titulars afectats que consten en l’annex.     
Les reunions per estendre les actes prèvies a l’ocupació tindran lloc el dia 7 de juny de 2022 a les dependències de l’Ajuntament de Maià de Montcal, a partir de les 9.30 
hores, segons els horaris que figuren en l’annex, i, si procedeix o és necessari, els assistents es traslladaran als terrenys afectats.
Els titulars de les finques afectades hauran d’assistir a l’acte personalment o representats per una persona degudament autoritzada, així com hauran de presentar el seu DNI, 
els documents acreditatius de la seva titularitat (escriptura pública, nota simple o certificat de domini i càrregues del Registre de la Propietat corresponent) i, si ho desitgen, 
podran anar acompanyats, a càrrec seu, d’un pèrit i/o notari. 
Aquesta publicació tindrà els efectes previstos a l’article 44 de la Llei de 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la 
notificació en els supòsits de titulars o interessats desconeguts, que s’ignori el lloc de la notificació o bé aquells en què, intentada la notificació, no s’hagi pogut practicar. Per 
tant, en aquests casos s’entendrà efectuada la notificació de la convocatòria.
Annex
Terme municipal de Maià de Montcal
    Terrenys afectats de titularitat privada
 Finca Titular Pol. Parc. Referència cadastral Dia Hora Lloc
 projecte 
 1 Pedro Prujà Bach
  Dolores Rigall Bartolí 5 17 17110A005000170000FJ 07/06/2022 13:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 3 Pedro Prujà Bach
  Dolores Rigall Bartolí 3 1 17110A003000010000FI 07/06/2022 13:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 4 Pedro Prujà Bach
  Dolores Rigall Bartolí 5 47 17110A005000470000FX 07/06/2022 13:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 5 Pedro Prujà Bach
  Dolores Rigall Bartolí 3 2 17110A003000020000FJ 07/06/2022 13:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 6 Pedro Prujà Bach
  Dolores Rigall Bartolí 5 16 17110A005000160000FI 07/06/2022 13:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 7 José Nogué Rovira 5 15 17110A005000150000FX 07/06/2022 9:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 8 Salvador Nogué Masoliver 3 3 17110A003000030000FE 07/06/2022 10:00 Ajuntament de Maià de Montcal
 9 Helena Brugada Vila
  Amos Soliveres Botey 5 50 17110A005000500000FX 07/06/2022 10:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 10 Lluïsa Portas Coma 3 4 17110A003000040000FS 07/06/2022 11:00 Ajuntament de Maià de Montcal
 12 María Carmen Cruañas Padrosa
  Magdalena Cruañas Padrosa
  Maria Cruañas Padrosa 4 3 17110A004000030000FK 07/06/2022 11:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 13 Hereus de Joaquín Estudis Escorsell 3 5 17110A003000050000FZ 07/06/2022 12:00 Ajuntament de Maià de Montcal
 14 María Fernanda Mendoza Mercader 3 6 17110A003000060000FU 07/06/2022 12:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 15 José Nogué Rovira 4 5 17110A004000050000FD 07/06/2022 9:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 16 Pedro Prujà Bach
  Dolores Rigall Bartolí 3 39 17110A003000390000FH 07/06/2022 13:30 Ajuntament de Maià de Montcal
 17 José Masó Grabulosa 3 40 17110A003000400000FZ 07/06/2022 13.00 Ajuntament de Maià de Montcal
  
   Terrenys afectats de titularitat privada
 Finca  Titular Pol. Parc. Referència cadastral Dia Hora Lloc
 projecte
 2 Ajuntament de Maià de Montcal 5 9008 1 7110A005090080000FI 07/06/2022 14:00 Ajuntament de Maià de Montcal
 11 Ajuntament de Maià de Montcal 3 9003 17110A003090030000FW 07/06/2022 14:00 Ajuntament de Maià de Montcal
 18 Ajuntament de Maià de Montcal 3 41 17110A003000410000FU 07/06/2022 14:00 Ajuntament de Maià de Montcal
 19 Ajuntament de Maià de Montcal 4 9005 17110A004090050000FS 07/06/2022 14:00 Ajuntament de Maià de Montcal
Girona, 13 de maig de 2022
Pau Presas Bertran
President accidental
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EDICTE
La Jun ta  de  Govern  Loca l  de 
l’Ajuntament de Girona, en data 29 
d’abril de 2022, ha adoptat l’acord 
següent:

“Primer. Aprovar inicialment el projecte 
de les obres de semaforització i millora 
de l’accessibilitat per a vianants de la 
cruïlla del carrer del Riu Cardener i 
carrer del Riu Freser, de conformitat 
amb el que disposa l’article 37.a) del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals.

El pressupost ascendeix a la quantitat 
de cent vint-i-dos mil vint-i-cinc euros 
amb tres cèntims d’euro (122.025,03 €) 
IVA inclòs, dels quals cent mil vuit-cents 
quaranta-set euros amb tretze cèntims 
d’euro (100.847,13 €) corresponen a 
la base, i vint-i-un mil cent setanta-
set euros amb noranta cèntims d’euro 
(21.177,90€) corresponen al 21% d’IVA. 

Segon.  So tmet re  l ’ exped ien t  a 
informació pública, pel termini de trenta 
(30) dies, mitjançant Edictes publicats 
en el Butlletí Oficial de la Província, en 
la premsa local i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament (seu electrònica).

L’anterior termini es computarà des de 
l’última de les publicacions”.

Girona, 11 de maig de 2022
L’alcaldessa,
Marta Madrenas Mir
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EDICTE

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Girona, 
mitjançant resolució de data 5 de maig 
de 2022, ha adoptat l’acord següent:

“Primer. Aprovar inicialment el projecte 
de les obres de construcció d’un 
aparcament segur per a bicicletes a 
l’estació intermodal de l’AVE, al terme 
municipal de Girona, de conformitat 
amb el que disposa l’article 37.a) del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

El pressupost ascendeix a la quantitat 
de noranta-sis mil set-cents vuitanta-
cinc euros amb cinquanta-dos cèntims 
d’euro (96.785,52 €) IVA inclòs, dels 
quals setanta-nou mi l  nou-cents 
vuitanta-vuit euros amb tres cèntims 
d’euro (79.988,03 €) corresponen a la 
base, i setze mil set-cents noranta-set 
euros amb quaranta-nou cèntims d’euro 
(16.797,49 €) corresponen al 21% d’IVA. 

Segon.  So tmet re  l ’ exped ien t  a 
informació pública, pel termini de trenta 
(30) dies, mitjançant Edictes publicats 
en el Butlletí Oficial de la Província, en 
la premsa local i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament (seu electrònica).

L’anterior termini es computarà des de 
l’última de les publicacions”.

Girona, 9 de maig de 2022
L’alcaldessa
Marta Madrenas Mir
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Ajuntament de
Vall-llobrega

Expedient: X20220000213 

ANUNCI
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 DEL POUM DE VALL-
LLOBREGA DE L’ÀMBIT PPU-3 – COSTA BRAVA CENTRE, EN COMPLIMENT DE LA 
SENTÈNCIA DEL TSJC NÚM. 3040 DE 14 DE JULIOL DE 2020 

El ple de l’Ajuntament de Vall-llobrega, en sessió ordinària del dia 7 d’abril de 2022, va aprovar 
inicialment els acords següents:

“Primer. Aprovar inicialment la proposta de la modificació puntual número 2 del POUM de 
Vall-llobrega en l’àmbit del PPU-3 – Costa Brava centre, redactada per l’arquitecte Josep Maria 
Blázquez Boya, per donar compliment a la sentència del TSJC número 3040 de 14 de juliol de 
2020. 

Segon. Sotmetre l’esmentada proposta de la modificació puntual número 2 del POUM de Vall-
llobrega en l’àmbit del PPU-3 – Costa Brava centre a informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant anuncis al tauler d’edictes de l’ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i a la web municipal, 
per tal que qualsevol que ho estimi oportú pugui examinar-la i presentar-hi les al·legacions o 
observacions que consideri oportunes.

Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials (ACA, Medi Natural i Carreteres), els quals han 
d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial n’autoritzi un de més llarg, 
de conformitat amb allò disposat a l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 

Quart. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any d’acord amb el que 
preveuen els articles 73 i 74 del TRLUC.

Cinquè. Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la tramitació 
de la proposta.” 

La qual cosa se sotmet a informació pública pel termini d’un mes per tal que qualsevol que ho 
estimi oportú pugui examinar-ho i presentar-hi les al·legacions o observacions que consideri 
oportunes. 

L’alcalde,

Rufino Guirado Iruela 

Vall-llobrega, en la data de la signatura electrònica

La Demarcació de Girona
del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) ex-
posa per primera vegada
les obres seleccionades
dels Premis d’Arquitectu-
ra de les Comarques de Gi-

rona a totes les capitals de
comarca de la demarcació
i també a Blanes, amb
unes estructures efímeres
en forma de lletra L, ins-
tal·lades en alguns dels
carrers més emblemàtics
d’aquestes nou localitats.
L’objectiu d’aquesta inter-
venció, que quedarà ins-

tal·lada fins al 4 de juliol, és
recuperar “el paper social i
cultural de l’arquitectu-
ra”, difondre “el talent que
hi ha a les terres gironi-
nes” i “acostar al màxim
possible a la ciutadania”
les 46 obres seleccionades
en les categories d’arqui-
tectura, interiors, paisat-

ges i efímers, de la 24a edi-
ció dels Premis d’Arqui-
tectura. Els premis es lliu-
raran el 27 de maig a la seu
de la Demarcació de Giro-
na del COAC (19.30 h) i el
mateix dia s’hi inaugurarà
l’exposició de les obres
premiades i selecciona-
des. ■

Les obres seleccionades dels Premis
d’Arquitectura, en nou ciutats
X. Castillón
GIRONA

La instal·lació que es pot veure fins al 4 de juliol a la plaça
Francesc Macià de la Bisbal d’Empordà ■ COAC GIRONA


