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Atès que intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut practicar, s'efectua mitjançant anunci al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial 
de la Província, dins el termini de quinze dies a comptar des del següent a la data de la publicació d'aquest anunci, a fi que els interessats puguin 
formular al·legacions i presentar documents i justificacions que estimin convenients. 
 
Sant Feliu de Guíxols, 29 de novembre de 2007  
 
Pere Albó i Marlés 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
Núm. 15772 

AJUNTAMENT DE  
SANT GREGORI 

 
Edicte sobre aprovació inicial d’un 

expedient de modificació de crèdits 
 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Gregori en 
sessió ordinària del dia 26 de novembre de 
2007 va acordar aprovar inicialment l’expe-
dient 3/2007 de modificació de crèdit del 
pressupost municipal 2007 i el Pla Financer de 
les Inversions els quals s'’xposen al públic 
durant el termini de 15 dies hàbils tal i com 
estableix l’article 20.1 del RD 500/90, per tal 
que els interessats puguin examinar-lo i si és el 
cas presentar reclamacions. 
 
En el supòsit que no es presentin reclamacions 
transcorregu el termini corresponent s’entendrà 
aprovat definitivament. 
 
Sant Gregori, 4 de desembre de 2007  
 
Jordi Noguer i de Palol 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 15609 

AJUNTAMENT DE  
TERRADES 

 
Anunci sobre informació pública de 

sol·licitud de llicència ambiental 
 

Ha tingut entrada en el Registre general 
d’aquest Ajuntament la següent sol·licitud de 
llicència ambiental:  
 
Activitat: Explotació porcina d’engreix. 
Titular: Ferran Gou Puigvehí. 
Codi: Annex II.1, apartat 11, subapartat 1.b 
Emplaçament: Polígon 3  Parcel·les 29 i 75  
(Terrades) 
 
D’acord amb el que disposa l’article 43 del 
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de desple-
gament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambien-
tal, s’obre un període d’informació pública per 
un termini de vint dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, per tal que 
qualsevol persona que es consideri afectada 

per l’activitat que es pretén instal·lar pugui 
consultar l’expedient i formular les al·lega-
cions que cregui pertinents. 
 
L’expedient es pot consultar a les oficines 
municipals, en horari d’atenció al públic. 
 
Terrades, 4 de desembre de 2007 
 
Isidre Felip i Isern 
Alcalde  
 
 
 
Núm. 15773 

AJUNTAMENT  
D’ULLÀ 

 
Edicte d’aprovació inicial del pressupost 

general i la plantilla de personal exercici 2008 
 

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, 
en sessió de 28 de novembre de 2007, el 
pressupost municipal per l’exercici 2008, així 
com la plantilla del personal que compren tots 
els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual i tota la docu-
mentació annexa. 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 169 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, l’expedient 
se sotmet a informació pública durant un 
termini de quinze dies hàbils, comptadors a 
partir del següent al de la publicació d’aquest 
anunci al Butlletí Oficial de la Província per tal 
de que es pugui examinar i presentar reclama-
cions o suggeriments que s’estimin conve-
nients. 
 
Si en el termini expressat no es presenten 
reclamacions o al·legacions, es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d’a-
dopció d’un nou acord. 
 
Ullà, 3 de desembre de 2007  
 
Josep López Ruiz 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 15835 
AJUNTAMENT DE  

VILABERTRAN 
 
Edicte sobre aprovació del plec de 

clàusules per a l’adquisició d’una finca 
 

El Ple de l’Ajuntament de Vilabertran, en 
sessió ordinària celebrada el dia 30 de 
novembre de 2007 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars que han 
de regir l’adquisició directa de finca rústica 
parcel·la 234, polígon 2 d’aquesta població, i 
de sotmetre’l a informació pública per tal que 
se’n puguin formular reclamacions. 
 
L’esmentat plec es podrà consultar a les 
oficines municipals tots els dies laborables, 
entre les 10.00 i les 14.00 hores, durant el 
termini d’informació pública, que serà de vuit 
dies hàbils a comptar des del dia següent al de 
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Les al·legacions o reclamacions s’hauran de 
presentar davant de l’Ajuntament, dins del 
termini indicat, per qualsevol dels mitjans que 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. 
 
Si no es presenten reclamacions durant el 
període d’informació pública, el plec de 
condicions s’entendrà definitivament aprovat 
sense necessitat de resolució expressa. 
 
Vilabertran, 10 de desembre de 2007  
 
Martí Armadà i Pujol 
Alcalde 
 
 
Núm. 15562 

AJUNTAMENT DE  
VILAFANT 

 
Edicte d’aprovació inicial d’un reglament  
 

El Ple de l’Ajuntament de Vilafant, en sessió 
ordinària celebrada el dia 21 de novembre de 
2007, a adoptar, entre d’altres, el següent 
acord:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament 
d’ús i funcionament de la Deixalleria muni-
cipal de Vilafant. 
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Segon.- Sotmetre l’anterior acord a exposició 
pública durant el termini de trenta dies, 
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de 
la província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat, per a la formulació de reclama-
cions i d’al·legacions. 
 
Es fa públic de conformitat amb el que disposa 
l’article 63.2 del Decret 179/1995 pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
El termini dels trenta dies hàbils s’estén a 
partir de l’endemà de la última de les 
publicacions d’aquest edicte en el BOP de 
Girona o en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Vilafant, 27 de novembre de 2007  
 
Pepi Comalada i Ayats 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 15614 

AJUNTAMENT DE  
VILAFANT 

 
Edicte sobre informació pública de la 

modificació puntual núm. 5 del PGOU 
 

El Ple de l’Ajuntament de Vilafant, en sessió 
ordinària celebrada el dia 21 de novembre de 
2007, va aprovar inicialment la modificació 
puntual núm. 5 del Pla General d’Ordenació 
Urbana del terme municipal de Vilafant, 
referent al sector de Poliesports. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 
83.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, l’expedient se sotmet a 
informació pública pel termini d’un mes a 
comptar des de la data de publicació d’aquest 
edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona; als efectes de què les persones 
interessades puguin presentar al·legacions. 
 
Vilafant, 27 de novembre de 2007  
 
Pepi Comalada i Ayats 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 15563 

AJUNTAMENT  
VILAMALLA 

 
Edicte d’aprovació definitiva de la 

modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2008 

 
No havent-se presentat reclamacions contra 
l'acord d'aprovació provisional de les diferents 
ordenances fiscals vigents en el municipi per a 
l'exercici de 2008 queden aprovades defini-
tivament, publicant-se el text íntegre de les 
modificacions acordades: 

O.F. 1- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
Es modifica l’art. 7è que quedarà redactat com 
segueix:  
 
“Article 7è. Tipus de gravàmen i quota 
El tipus de gravàmen serà: 
Béns de naturalesa urbana: 0,535 
Béns de naturalesa rústica: 0,663 
Béns de característiques especials: 0,60 
Els solars sense edificar, que tinguin aquesta 
naturalesa i quedi acreditat documentalment 
que han transcorregut més de 10 anys des de la 
última transmissió sense que s’hagin edificat, 
tindran un tipus de gravàmen del 1,10%. 
 
Els solars que tinguin les mateixes caracte-
rístiques que els anteriors però en els que 
s’acrediti que han transcorregut entre 5 i 10 
anys des de la última transmissió, el tipus de 
gravàmen a aplicar serà del 0,90%. 
 
La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a 
la base imposable el tipus de gravàmen.” 
 
O.F. 2- IAE 
 
Es modifica l’art. 4t. Coeficient de Situació, 
l’apartat referent de categoria fiscal de les vies 
públiques que quedarà redactat com segueix: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES 
PÚBLIQUES 
                       1a       2a. 
Coeficient aplicable  1,145        1,70 
 
O.F. 3- IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Es modifica l’art. 5è que queda redactat de la 
següent manera: 
 
“ Article 5è. Tarifes 
1. El quadre de tarifes aplicables en aquest 
municipi serà el següent: 
 
Quadre de tarifes 
 
Potència i classe de vehicles Quota/ 

Euros 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals  17,50 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals  47,50 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals  100,00 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 125,50 

De 20 cv en endavant 125,50 

B) Autobusos  

De menys de 21 places 122,00 

De 21 a 50 places 173,00 

De més de 50 places 218,00 

C) Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 62,00 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 122,00 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 174,00 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 217,00 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 25,00 

De 16 a 25 cavalls fiscals 39,00 

De més de 25 cavalls fiscals 116,00 

E) Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 

mecànica 

 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 27,00 

Potència i classe de vehicles Quota/ 

Euros 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil   40,00 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 124,00 

F) D'altres vehicles  

Ciclomotors 6,00 

Motocicletes fins a 125 cc 6,00 

Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc 10,50 

Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc 21,50 

Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc 42,50 

Motocicletes de més de 1.000 cc 84,50 

 
O.F. 4- IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATU-
RALESA URBANA 
 
Es modifiquen els articles 2n i 5è que quedaran 
redactats de la següent manera: 
 
“Article 2n. Exempcions. 
1.Estan exempts d’aquest impost els 
increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de : 
a) les aportacions de béns i drets realitzats pels 
conjugues a la societat conjugal, les adjudi-
cacions que es verifiquin al seu favor i en el 
seu pagament i les transmissions que hom faci 
als conjugues en pagament dels seus havers 
comuns. 
b) la constitució i la transmissió de qualsevol 
drets de servatge. 
c) les transmissions de béns immobles entre 
conjugues a favor dels fills, com a conse-
qüència del compliment de sentències en els 
casos de nul·litat, separació o divorci matri-
monial. 
2.Estan exempts d’aquest impost fins al 50% 
de la quota líquida les transmissions de 
terrenys i transmissió o constitució de drets 
reals limitatius de domini realitzats a títol 
lucratiu per causa de mort a favor de 
descendents i adoptats ascendents i adoptants. 
Si els béns, la transmissió dels quals dona lloc 
a la bonificació esmentada en el paràgraf 
anterior, fossin alienats dintre els cinc anys 
següents a la data de la defunció, l’import de la 
bonificació haurà de ser retornat a 
l’ajuntament, sense perjudici del pagament de 
l’impost que resulti de l’esmentada alienació. 
3.També estan exempts d’aquest impost els 
corresponents increments de valor quan la 
condició de subjecte passiu recaigui sobre les 
persones o entitats següents: 
a) l’estat, la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Girona i altres Entitats locals a 
les quals pertany aquest ajuntament, així com 
llurs organismes autònoms de caràcter 
administratiu. 
b) Aquest municipi i les entitats locals que hi 
estan ingegrades o que en formin part, a més 
dels seus organismes autònoms de caràcter 
administratiu. 
c) les institucions que tinguin la qualificació de 
benèfiques o de benèfico-docents. 
d) les entitats gestores de la Seguretat Social i 
de mutualitats i germandats constituïdes 
d’acord amb el que es preveu en la Llei 
33/1984, de 2 d’agost. 
e) les persones o entitats a favor de les quals 
se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o 
convenis internacionals. 


