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Núm. 5137
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
Anunci sobre derogació parcial d’un reglament
El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió
ordinària de 25 de març de 2010, va aprovar, entre d’altres, els
següents acords:
“Primer.- DEROGAR PARCIALMENT la darrera versió del reglament regulador de les activitats sotmeses a llicència municipal
d’obertura d’establiments i a règim de comunicació, aprovat pel
Ple de la corporació en la sessió de 18 de gener de 2008, en tot allò
que fa referència a la llicència municipal d’obertura dels annexos
III, a excepció de l’Annex B de l’esmentat reglament.
Segon.- Aquest acord desplegarà els seus efectes fins a l’entrada en
vigor de qualsevol normativa posterior i de rang superior que
disposi determinacions contraries al mateix i en aquest sentit, el
marc jurídic per a legalitzar activitats classificades com a annex III
serà el que determina el capítol IV de la Llei 3/98, de 27 de febrer
de la intervenció integral de l’administració ambiental.
Tercer.- La comunicació prèvia s’ha de formalitzar un cop
acabades les obres i instal·lacions necessàries per a exercir una
activitat classificada com a annex III i serà necessari presentar la
següent documentació:
-Memòria descriptiva de l’activitat que es vol realitzar que
contempli el contingut mínim establert a l’Annex B de la darrera
modificació de l’ordenança reguladora de les activitats sotmeses a
llicència municipal d’obertura d’establiments i a règim de
comunicació referenciada en el punt primer d’aquesta proposta.
-Certificació del tècnic competent que acrediti que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen a la documentació tècnica presentada i es
compleixen tots els requisits tant tècnics com d’adequació a la
normativa urbanística. Si s’escau aquesta certificació ha d’ésser del
director/a de l’execució del projecte.
Quart.- El procediment aplicable a les sol·licituds subjectes a
comunicació prèvia serà el contemplat a l’article 97 del Decret
179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
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Cinquè- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i exposar-lo al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per raons
d’interès públic i per a general coneixement.”
La qual cosa es fa públic, d’acord amb el que disposa l’article 60.1
de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sant Jaume de Llierca, 30 de març de 2010
Enric Llongarriu i Farrés
Alcalde
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Núm. 5138
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
Anunci sobre aprovació definitiva de diversos projectes d’obres
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Llierca, en la sessió de data 22 de març de 2010, va aprovar
definitivament els projectes d’obres següents:
a) Projecte de construcció del pati de la llar d’infants del municipi
de Sant Jaume de Llierca, redactat pel senyor Joan Plana i Turró,
enginyer industrial, de data gener del 2010, referència 2399-10,
amb un pressupost d’execució per contracta de 41.858,63 euros.
b) Projecte de reducció de l’impacte ambiental amb el soterrament
de línies i suports elèctrics a l’entorn del nucli de Sant Jaume de
Llierca, redactat pel senyor Joan Plana i Turró, enginyer industrial,
de data gener del 2010, referència 2398-10, amb un pressupost
d’execució per contracta de 39.057,97 euros.
Contra aquests acords, que són definitius en via administrativa, els
interessats hi poden interposar recurs contenciós-administrativa
davant del Jutjat Contenciós-administrativa de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva
publicació.
Alternativament i de forma potestativa, també s’hi pot interposar
recurs de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva publicació, si bé s’hi pot
interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.
Sant Jaume de Llierca, 24 de març de 2010
Enric Llongarriu i Farrés
Alcalde
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