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Nom cognoms documentació 
Abderrazak Maaroufi X03469353X 
Abdeslam Boualam L917121 
Aldo Antonio Manassero 28025189 
Aloiua Massaouda LB 22475 
Celionmar Camara Lopes X07129624S 
Cindi Melissa Acosta Najera 0801-1985-14117 
Dinalva Pereira Do Carmo CS551797 
Fidel Aquiles Painemilla Pichuñual X06303829N 
Florencia Teijeira X07271051S 
Gilma Elisabet Hernandez Ortega 374258 
Ingrid Jenny Painemilla Pichuñual 139245318 
Juan Jose Beiza Valenzuela X06669225F 
Katheleen Josefina Carretero Nanco 6925146 
Lucas Camara Do Carmo CS551796 
Luciano Guillermo Arevalo X05731153J 
Marwan Arabat X07121717C 
Mustafa Rahouti R588961 
Omar Benlaarab 289460 
Radouane Elghouate X06891455B 
Rkia Babahmed 289460 
Yamina Jaoujaou X06036273S 
Benali Mohamed Sebaa  
 
Atès que no s’ha pogut practicar la notificació, 
ja que es desconeix el domicili actual dels 
interessats, s’efectua mitjançant anunci al tau-
ler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província. Un cop publicat es 
procedirà a donar-los de baixa per caducitat. A 
efectes padronals la data de baixa correspondrà 
a la de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província del present Edicte. 
 
Sarrià de Ter, 1 de desembre de 2008 
 
Roger Torrent i Ramió 
Alcalde 
 
 
 
 

Núm. 17288 
AJUNTAMENT DE 

SILS 
 
Edicte d’aprovació inicial de tres projectes 

d’obres 
 

Pel present es fa públic per a general conei-
xement que l’Ajuntament de Sils va aprovar 
inicialment els projectes ordinaris en les 
sessions que tot seguit es relacionen: 
 
- Millores enllumenat públic Urb. Vallcanera 
Park (actuacions mediambientals, d'eficiència 
energètica i d'adequació al reglament de baixa 
tensió) amb un import de //169.438,96// € 
aprovat per la Junta de Govern Local Ordinària 
del 15 de desembre de 2008. 
- Arranjament voreres i actuacions per adapt-
ació i supressió barreres arquitectòniques (1a. 
fase) amb un import de //96.088,28// € per la 
Junta de Govern Local Ordinària del 15 de 
desembre de 2008. 
- Adequació i millora del camp de futbol 
municipal amb un import de //503.840,76// € 
pel Ple Extraordinari del 16 de desembre de 
2008. 
La documentació que aquest integra es podrà 
examinar en la Secretaria d’aquesta Corpo-
ració, durant el termini de 15 dies, a partir del 
dia següent de la inserció d’aquest Edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en 
compliment del que disposa l’article 235.2.c) 
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Les persones, naturals o jurídiques, que es 
considerin afectades podran presentar dins 
d’aquest termini, les reclamacions i documents 
que les justifiquin, sobre qualsevol dels as-
pectes de l’esmentat projecte. 
 

En el cas que no es presentin al·legacions, els 
projectes restaran aprovats definitivament, do-
nant-se en aquest acte per complert d’acord 
amb el que disposa l’article 38 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
Sils, 17 de desembre de 2008 
 
Martí Nogué Selva 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 17013 

AJUNTAMENT DE 
VILABLAREIX 

 
Anunci sobre l’aprovació inicial d’un pla 

especial 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 
data 10 de novembre de 2008, va acordar per 
unanimitat aprovar inicialment el Pla Especial 
de regulació dels usos en sòl no urbanitzable 
del municipi. S’exposa al públic pel termini 
d’un mes a partir de la inserció d’aquest anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en un diari dels de major difusió de la 
comarca, en el transcurs del qual totes les 
persones interessades podran fer ús del seu 
dret a presentar les al·legacions oportunes 
segons la tramitació que preveu l’article 83.4 
del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. 
 
Vilablareix, 17 de novembre de 2008 
 
Enric Vilert i Butchosa 
Alcalde 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mancomunitats 
 
 
Núm. 17296 
           MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA 
                      DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS 
                      DE LA BADIA DE ROSES I DEL BAIX TER 

 
Edicte sobre exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits 
 

El Ple de la Comissió Gestora d´aquesta Mancomunitat va aprovar el proppassat 24 de juliol de 2008, l’expedient número 2/2008 de Modificació de 
Crèdits del Pressupost de 2008, per habilitació de crèdits, el qual s’exposa al públic per un termini de 15 dies, per tal que els interessats puguin 
presentar les reclamacions, si és el cas, que creguin oportunes. 
 
Si transcorregut aquest termini no s’han presentat reclamacions, l’expedient de modificació de crèdits quedarà definitivament aprovat, i quedarà 
resumit per Capítols tal com a continuació es detalla: 
 
 


