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Local Comarques
AJUNTAMENT DE LLÍ
LLÍVIA

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM DE LLÍVIA
Acord del Ple de l'Ajuntament de Llívia per la qual s'aprova inicialment expedient d'aprovació de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Aprovat inicialment per acord del Ple de data 20 de gener de 2022, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de Llívia, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i amb l'article 23 de la Llei
6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, es sotmet a informació pública pel termini
de QUARANTA-CINC DIES (DOGC, BOP i dos diaris de difusió a la zona). Aquest termini es comptarà a partir
del dia següent hàbil al de la data del darrer dels anuncis oficials que es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades al propi Ajuntament (C/ dels Forns, 10) perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.
La consulta física es podrà fer durant l'horari del Museu Municipal.
Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, https://www.llivia.org
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Edicte aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació voluntària
De conformitat amb el que disposa l’art. 119 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de gener de 2022, va
aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana del PAU 38 – Sa Caleta
presentat per Na. Clara Escudero Alomà, actuant en nom i representació de Gerard Simón Gausfain Landesman,
i atorgat davant la Notària de Lloret de Mar Na. Concepción de los Reyes Arias Gallego en data 25 d’agost de 2021
(Protocol núm. 1.181).
La present documentació es pot consultar al Tauler d’Anuncis de la seu electrònica municipal de l’Ajuntament de
Lloret de Mar, així com en el Servei de Planificació i Gestió Urbanística, Equipaments Municipals de l’Ajuntament
de Lloret de Mar, situat al carrer Sant Pere, núm. 36, 1er, en horari d’atenció al públic, de 10 a 14 hores.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix
òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.
Lloret de Mar (la Selva), 31 de gener de 2022.– Albert Robert i Ribot, Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat
[document signat digitalment]

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
02.- OBRES I URBANISME
0303.-PUBLICITAT OFICIAL
Exp. 2021-5119
Pla especial urbanístic d’infraestructures de cala s'Alguer, promogut per l’Associació de Veïns de la Cala S’Alguer

EDICTE
Pel qual es sotmet a informació pública l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de gener de 2022,
d’aprovació inicial del Pla especial urbanístic d’infraestructures de cala s'Alguer.
La Junta de Govern Local en sessió de data 13 de gener de 2022, va acordar aprovar inicialment el Pla especial urbanístic d’infraestructures de cala s'Alguer, promogut per l’Associació de Veïns de la Cala S’Alguer.
Exp. 2021-5119.
En compliment d’allò que disposa l’art. 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme es fa constar, en relació a
aquest expedient que se sotmet al tràmit d’informació pública, el següent:
– Termini d’exposició al públic del Pla especial urbanístic: un mes.
– Adreça i horari d’oficina en la qual es pot exercir el dret d’informació : Departament Urbanisme de la Casa
de la Vila, carrer Major, 56 de Palamós, tel. 972 60 00 26, fax 972 31 61 10, codi postal 17230 de 09,00 a
les 14,00 hores.
– Mitjà telemàtic on es pot consultar el Pla especial urbanístic: //seu.palamos.cat// - Expedients en informació pública. O clicant aquí:
http://documents.palamos.cat/impressio/1084_4_796508759.pdf
Durant el termini a dalt indicat, totes les persones poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica que integra el Pla especial urbanístic i l’expedient administratiu i obtenir-ne còpia.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
L’alcalde, Lluís Puig Martorell.– Palamós, 17 de gener de 2022.

AJUNTAMENT DE RUPIÀ

Edicte d’
d’informació pública d una expropiació
Per Acord del Ple de 28 de gener de 2022 s’
s’ha aprovat la Declaració de la Necessitat d’
d’Ocupació i la
relació concreta i individualitzada dels béns afectats d’
d’expropiació urbanística de vialitat i per al projecte de dotació d’
d’equipament comunitari a l’l’est del nucli urbà segons consten annexes.
D’acord amb l’l’art. 18 de la Llei sobre Expropiació forçosa, pel present edicte se sotmet a tràmit d’
d’informació pública pel termini de 15 dies, als efectes que els afectats o qualsevol persona puguin al·legar el que estimin convenient sobre la titularitat dels béns, la procedència de l’l’ocupació o disposició
dels mateixos, sobre el seu estat material o legal i sobre la necessitat d’
d’ocupació.
Relació de béns afectats d’
d’expropiació
Finca Núm. 1
Porció de terreny a Rupià, de 179 m2, vial urbà, travessera del carrer Indústria.
Referència Cadastral.- és la parcel·la cadastral 1122815EG0512S0001LM.
Finca Núm. 2
Porció de terreny a Rupià, de 8.909 m2, destinada a Equipament comunitari, situada a la travessera
del carrer Indústria.
Referència Cadastral.- És part de la Parcel.la Cadastral 17162A003000900000QF, trobant-se situada
en la seva part oest, dins la sub-parcel·la “k”.
Comú a les dues finques anteriors
A.- Dret a expropiar : el ple domini
B.- Administració expropiant i beneficiària : Ajuntament de Rupià
C.- A segregar de la finca registral 650 de Rupià.
D.- Propietari expropiat : Rupiana SL
E.- Altres interessats : Caixabank SA, titular hipoteca. Càrrega incompatible a cancel·lar.
Rupià, a 28 de gener de 2022.
L’ Alcalde, Daniel Serrano Torró.

El mercat català salva la
temporada turística gironina
u Les pernoctacions dels visitants d’altres punts de Catalunya creixen un

5,7%, mentre que els visitants estrangers encara estan lluny de 2019
L.FANALS. GIRONA

n El turisme català ha permès

salvar la temporada turística a les
comarques gironines, ja que la xifra de visitants internacionals encara ha estat molt baixa a causa
de la pandèmia. Segons les dades
fetes públiques ahir pel Patronat
de Turisme, les comarques gironines van rebre 5,6 milions de turistes i 17 milions de pernoctaci-

AJUNTAMENT DE SERINYÀ

ANUNCI
Expedient núm.: X2021000368
Assumpte: Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació núm. 7 (UA7)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Serinyà, en sessió de 20 de gener de 2022, ha aprovat
inicialment el Projecte d'urbanització de la unitat
d’actuació 7 (UA7), (encreuament dels carrers Borriol i Figueres).
De conformitat amb els articles 89.6 i 119.2.c) del
Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
se sotmet l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, comptat des de l'endemà al de publicació d’aquest anunci, a efecte que es puguin
presentar suggeriments o al·legacions.
El dret d’informació i consulta de la documentació
exposada al públic, es podrà exercitar a la secretaria de l’Ajuntament de Serinyà en horari d’atenció
al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores) i
a la seu electrònica de l’ajuntament:
[https://www.seu-e.cat/ca/web/serinya/governobert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/normativa-d-urbanisme]
Aquest anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació
personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.
Serinyà, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde, Josep Antoni Ramon Guasch.

«

El mercat català
s’enforteix,
esperant que arribi la
recuperació del turisme
internacional»
MIQUEL NOGUER

PRESIDENT DEL PATRONAT DE TURISME

AJUNTAMENT DE ROSES

EDICTE
Aprovat provisionalment pel Ple de la corporació, en la sessió ordinària de data 26 de
gener de 2022, l’acord de modificació de
l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 2022, se sotmet
a exposició pública pel termini de TRENTA
DIES comptats a partir del dia següent a la
publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient a la
secció de Gestió Tributària i presentar-hi les
reclamacions o suggeriments que considerin oportunes, tal com estableix l’article 17
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En cas de no presentar-se cap reclamació
dins d’aquest termini, l’esmentat expedient
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord
Joan Plana i Sagué
L’alcalde president
Roses, 27 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE PERALADA

Edicte d’aprovació inicial de la modificació puntual número 4 del POUM de Peralada en l’àmbit de les alineacions dels carrers Garriguella i Nou de Sant Joan (X2017000104)
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de data 30 de desembre de 2021 va acordar aprovar inicialment la quarta modificació del POUM de Peralada en l’àmbit de les alineacions dels carrers Garriguella i Nou de Sant Joan i sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web
municipal www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal.
Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les
al·legacions que s’estimin pertinents.
S’acorda, així mateix, suspendre l’atorgament
d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori que
són objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim
urbanístic vigent a excepció de les obres que facin referencia al manteniment i conservació de
les obres i instal·lacions, pel termini de dos anys,
d’acord al previst als articles 73 i 74 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya.
Plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències:
Peralada a data de la signatura electrònic.

ons durant l’any passat. Es tracta
de xifres que encara es troben per
sota de les registrades l’any 2019,
abans de la pandèmia: concretament, s’han rebut un 28% menys
de viatgers i s’han generat un 34%
menys de pernoctacions. Tot i
això, les dues xifres han experimentat un creixement del 69%
respecte el 2020, quan les restriccions de la pandèmia eren més
fortes.
A la Costa Brava es van rebre
4,9 milions de turistes (un 23%
menys que el 2019) que van generar 15,2 milions de pernoctacions
(un 35% menys que abans de la
pandèmia). Pel que fa a la seva
procedència, el primer lloc va ser
per al mercat català, amb 2,5 milions de turistes i 7,5 milions de
pernoctacions, el que suposa un
creixement del 5,7%. En segon
lloc es va situar el mercat francès,
amb uns 700.000 viatgers i 2,3 milions de pernoctacions, mentre
que la tercera posició va ser per al
mercat espanyol, amb gairebé
664.000 turistes i 1,9 milions de
pernoctacions.
Al Pirineu de Girona, mentrestant, el nombre de turistes es va
situar en 752.000 (un 34% menys
que el 2019) i 1,7 milions de pernoctacions (el que significa una
caiguda del 26%).

Càmpings i hotels,
els allotjaments
més sol·licitats
u Els càmpings van ser els
allotjaments que van rebre
més pernoctacions durant
l’any passat a la Costa Brava
(6,7 milions), seguits pels
hotels (6,6 milions). Al Pirineu, la majoria de pernoctacions es van ubicar també
en càmpings (gairebé
980.000). Pel que fa a la
mitjana de nits destada, a la
Costa Brava es va situar en
3,1 nits, mentre que al Pirineu va situar-se en 2,3 nits.
Ara, el president del Patronat, Miquel Noguer,diu que
encaren el 2022 «amb optimisme» i confia assolir xifres semblants a les de l’estiu de 2019. L.F.G. GIRONA

