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2006 0614017867 IBI VANDEBRIEL MARIE BRIGITTE X3059893L 656,93 € 
2006 0614017965 IBI VENDT ROMAN X3402891H 1304,09 € 
2006 0614018592 IBI WEHMANN MARTIN HEINRICH 1402133723 530,54 € 
 
Castelló d’Empúries, 8 de març de 2007 
 
Xavier M. Sanllehí i Brunet 
Alcalde 
 
 
 
 
 
Núm. 3635 

AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DEL TERRI  

 
Edicte de sol·licitud de llicència ambiental 
 

Exp. AII.1-2/2007 
 
El Sr. Francesc Poch i Molas, ha sol·licitat 
llicència ambiental per adequació d’una 
explotació porcina de cicle tancat, bovina 
d’engreix i equina a Mas Casellas, Borgonyà, 
de Cornellà del Terri. 
 
D’acord amb l’article 43 del Reglament 
aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, 
s’exposa aquesta sol·licitud a informació 
pública durant un termini de vint dies, perquè 
tots aquells que es considerin afectats per 
l’activitat esmentada puguin efectuar les 
observacions i les reclamacions que creguin 
convenients. 
 
L’expedient s’exposa i es pot consultar durant 
les hores d’oficina a la secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 
Cornellà del Terri, 7 de març de 2007 
 
Jaume Figueras i Padrosa 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 3636 

AJUNTAMENT DE 
FIGUERES 

 
Anunci sobre aprovació definitiva d’un 

reglament 
 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 11 
de desembre de 2006, va acordar crear 
definitivament el Servei Públic d’Aparcament 
soterrat al subsòl del domini públic del Passeig 
Nou i, aprovar definitivament la memòria 
justificativa, el projecte d’establiment i el 
Reglament del servei. 
 
El Reglament del servei, que és el que es 
transcriu a continuació, entrarà en vigor als 15 
dies hàbils comptats a partir del dia següent 
hàbil a la de la publicació d’aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
TÍTOL PRELIMINAR 
Disposicions generals. 
 

Art. 1. El present Reglament té caràcter 
provisional, mentre no s’aprovi el Reglament 
que ha de presentar l’adjudicatari del concurs. 
 
Art. 2. La prestació del servei dels esmentats 
aparcaments té caràcter de servei públic, 
quedant assumida l’activitat per l’Ajuntament 
com a pròpia. 
 
TÍTOL 1 
Gestió del servei. 
 
Art. 3. El servei es gestionarà mitjançant gestió 
indirecta per contracte de concessió d’obra 
pública. 
 
Art. 4. Els usuaris del servei seran vehicles 
turisme, motocicletes, ciclomotors i bicicletes. 
 
Art. 5. L’aparcament podrà ser usat: 
 
- En règim rotatori, amb fraccions de 0’15 
minuts. 
- D’abonament en règim exclusiu, diürn, 
nocturn o altres. 
- Places en règim d’ús privatiu, que podran 
usar-se com a màxim durant el termini de la 
concessió. 
 
Art. 6. L’horari d’us i obertura abarcarà les 24 
hores del dia, inclosos festius. 
 
Art. 7. Per atribuir places en règim d’abona-
ment i d’ús privatiu el concessionari farà una 
campanya amb publicitat a la premsa local. Per 
a la reserva de places en abonament no podrà 
cobrar cap quantitat fins a la finalització de les 
obres. 
 
Títol II 
Drets i deures dels usuaris 
 
Art. 8. Tindran la condició d’usuaris tots els 
propietaris dels vehicles que facin ús del servei 
d’aparcament entrant o sortint amb els 
vehicles. 
 
Art. 9. Els usuaris del servei tindran dret: 
 
a) A gaudir del servei d’acord amb el present 
Reglament. 
b) A conèixer les tarifes, d’acord amb els 
cartells informatius que hi haurà d’haver a 
l’entrada de l’aparcament, on s’indicarà també 
les dades de la concessionària. 
c) A rebre un comprovant d’ús del servei. 

d) A ser indemnitzats per danys causats pel 
servei d’acord amb el que estableixi la 
normativa. 
 
Art. 10. Els usuaris estan obligats: 
 
a) a respectar les senyalitzacions, circuits 
d’entrada i sortida. 
b) A aparcar correctament el seu vehicle de 
manera que els altres usuaris puguin fer el 
mateix. 
c) A no fumar i no menjar dins el recinte. 
d) A no escopir ni llançar papers o objecte fora 
dels espais i contenidors disposats a tal efecte. 
e) A deixar el seu vehicle correctament tancar i 
frenat. 
 
Art. 11. Els usuaris de places en règim d’ús 
privatiu tindran a més els drets i obligacions 
que la normativa específica i les normes de la 
Comunitat estableixin. 
 
Art. 12. Regiran així mateix els drets i 
obligacions que derivin del Plec de clàusules 
administratives particulars que regulen el 
contracte de concessió d’obra pública. 
 
Art. 13. Les queixes i reclamacions pel mal 
funcionament del servei es podran fer a través 
del llibre de reclamacions del que ha de 
disposar el concessionari o a través dels 
serveis municipals. 
 
La qual cosa es fa pública segons allò disposat 
a la normativa vigent. 
 
Figueres, 5 de març de 2007 
 
Joan Armangué i Ribas 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 3637 

AJUNTAMENT DE 
FIGUERES 

 
Anunci sobre aprovació definitiva d’un 

reglament 
 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 11 
de desembre de 2006, va acordar crear 
definitivament el Servei Públic d’Aparcament 
soterrat al subsòl del domini públic del costat 
de l’Hospital i, aprovar definitivament la me-
mòria justificativa, el projecte d’establiment i 
el Reglament del servei. 
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El Reglament del servei, que és el que es 
transcriu a continuació, entrarà en vigor als 15 
dies hàbils comptats a partir del dia següent 
hàbil a la de la publicació d’aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
TÍTOL PRELIMINAR 
Disposicions generals. 
 
Art. 1. El present Reglament té caràcter 
provisional, mentre no s’aprovi el Reglament 
que ha de presentar l’adjudicatari del concurs. 
 
Art. 2. La prestació del servei dels esmentats 
aparcaments té caràcter de servei públic, 
quedant assumida l’activitat per l’Ajuntament 
com a pròpia. 
 
TÍTOL 1 
Gestió del servei. 
 
Art. 3. El servei es gestionarà mitjançant gestió 
indirecta per contracte de concessió d’obra 
pública. 
 
Art. 4. Els usuaris del servei seran vehicles 
turisme, motocicletes, ciclomotors i bicicletes. 
 
Art. 5. L’aparcament podrà ser usat: 
 
- En règim rotatori, amb fraccions de 0’15 
minuts. 
- D’abonament en règim exclusiu, diürn, 
nocturn o altres. 
- Places en règim d’ús privatiu, que podran 
usar-se com a màxim durant el termini de la 
concessió. 
 
Art. 6. L’horari d’us i obertura abarcarà les 24 
hores del dia, inclosos festius. 
 
Art. 7. Els treballadors de l’Hospital tindran 
preferència en l’ús en règim d’abonament i 
amb una tarifa inferior a la general. 
 
Art. 8. Per atribuir places en règim 
d’abonament i d’ús privatiu el concessionari 
farà una campanya amb publicitat a la premsa 
local. Per a la reserva de places en abonament 
no podrà cobrar cap quantitat fins a la 
finalització de les obres. 
 
Títol II 
Drets i deures dels usuaris 
 
Art. 9. Tindran la condició d’usuaris tots els 
propietaris dels vehicles que facin ús del servei 
d’aparcament entrant o sortint amb els 
vehicles. 
 
Art. 10. Els usuaris del servei tindran dret: 
 
a) A gaudir del servei d’acord amb el present 
Reglament. 
b) A conèixer les tarifes, d’acord amb els 
cartells informatius que hi haurà d’haver a 

l’entrada de l’aparcament, on s’indicarà també 
les dades de la concessionària. 
c) A rebre un comprovant d’ús del servei. 
d) A ser indemnitzats per danys causats pel 
servei d’acord amb el que estableixi la 
normativa. 
 
Art. 11. Els usuaris estan obligats: 
 
a) a respectar les senyalitzacions, circuits 
d’entrada i sortida. 
b) A aparcar correctament el seu vehicle de 
manera que els altres usuaris puguin fer el 
mateix. 
c) A no fumar i no menjar dins el recinte. 
d) A no escopir ni llançar papers o objecte fora 
dels espais i contenidors disposats a tal efecte. 
e) A deixar el seu vehicle correctament tancar i 
frenat. 
 
Art. 12. Els usuaris de places en règim d’ús 
privatiu tindran a més els drets i obligacions 
que la normativa específica i les normes de la 
Comunitat estableixin. 
 
Art. 13. Regiran així mateix els drets i 
obligacions que derivin del Plec de clàusules 
administratives particulars que regulen el 
contracte de concessió d’obra pública. 
 
Art. 14. Les queixes i reclamacions pel mal 
funcionament del servei es podran fer a través 
del llibre de reclamacions del que ha de 
disposar el concessionari o a través dels 
serveis municipals. 
 
La qual cosa es fa pública segons allò disposat 
a la normativa vigent. 
 
Figueres, 5 de març de 2007 
 
Joan Armangué i Ribas 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 3599 

AJUNTAMENT DE 
FORALLAC 

 
Edicte d’aprovació de padrons per a 2007 
 

L’alcaldia en data 28 de febrer de 2007, va 
dictar la següent resolució: 
 
«Primer.- Aprovar el padró de l'Impost de 
vehicles de tracció mecànica per a l’exercici de 
2007. 
 
Segon.- Aprovar el padró de la Taxa per a la 
recollida d'escombraries per a l'exercici de 
2007. 
 
Tercer.- Aprovar el padró de la Taxa de 
Cementiri municipal per a l’exercici de 2007. 
 

Quart.- Exposar al públic els esmentats 
padrons pel termini de vint dies, mitjançant 
edicte publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, als efectes que els interessats 
puguin examinar-los i presentar les 
reclamacions que considerin adients. En cas de 
no presentar-se’n s’entendran definitivament 
aprovats sense necessitat d’adoptar nova 
resolució.  
 
Cinquè.- El cobrament es realitzarà en via 
voluntària del 2 d’abril al 31 de maig de 2007 
al Servei de Recaptació del Consell Comarcal 
del Baix Empordà, carrer dels Tarongers, 12, 
baixos, de la Bisbal d'Empordà, cada dia de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Així 
mateix els contribuents també podran fer 
efectiu el pagament dels rebuts als llocs i dates 
que seguidament es relacionen: 
 
- Lloc: 
Ajuntament de Forallac; Carrer Unió, 3 
Vulpellac 
Dia 03/05/2007; Horari: de 10,00 a 11,00 del 
matí 
 
- Lloc: 
Oficines municipals de Fonteta; Carrer 
Empordà, 8 Fonteta 
ia 03/05/2007; Horari: de 11,30 a 12,30 del 
matí. 
 
- Lloc: 
Oficines municipals de Peratallada;  Carrer de 
la Roca, 13 Peratallada  
Dia 02/05/2007; Horari: de 12,00 a 13,00 del 
matí 
 
Sisè.- Contra els rebuts de cobrament periòdic 
inclosos en els padrons esmentats, es podrà 
interposar recurs de reposició davant de 
l’alcaldia en el termini d’un mes, comptat des 
del dia següent a la finalització de l’exposició 
pública dels mateixos, com a previ al 
contenciós-administratiu davant del Jutjat del 
contenciós-administratiu de Girona i sense 
perjudici que pugui exercitar, en el seu cas, 
qualsevol altre recurs que estimi procedent. El 
recurs de reposició s’entendrà desestimat si no 
recau resolució expressa en el termini d’un 
mes, a comptar del dia següent al de la seva 
interposició. 
 
En cap cas la interposició de recursos suspèn 
l’acció administrativa de cobrament, llevat que 
se sol·liciti en el mateix termini per interposar 
recursos, acompanyant garantia que cobreixi el 
total del deute tributari.» 
 
Forallac, 1 de març de 2007 
 
Josep Sala Leal 
Alcalde 

 
 
 
 
 


