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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Serveis Territorials d’Urbanisme

EDICTE
de 8 de juny de 2012, sobre una Resolució de 24 de maig de 2012 referent a l’aprovació definitiva
de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació dels terrenys destinats a aparcament de vehi-
cles a la zona de l’estació del tren cremallera prevista en el Pla especial urbanístic de l’estació de
Queralbs.
En data 24 de maig de 2012 el director general de Transports i Mobilitat, de conformitat amb les fa-
cultats pròpies, ha adoptat la Resolució que segueix:
-1 Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Marcelino Torner Casas i estimar l’al·legació
formulada per la senyora Eulàlia Coderch Casamiquela i, en conseqüència, modificar les dades de ti-
tularitat de la finca amb referència cadastral 17047A00100317 que figura en l’annex.
-2 Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per l’expro-
piació dels terrenys destinats a aparcament de vehicles a la zona de l’estació del cremallera previs-
ta en el “Pla  especial urbanístic de l’estació de Queralbs” que figura en l’annex.
-3 Notificar individualment la present resolució a tots els titulars i interessats dels béns i drets afectats.
-4  Iniciar l’expedient d’expropiació;
-5 Notificar als qui ostentin la condició d’interessats l’inici de l’expropiació per tal que en el termini
de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets i proposin el preu en què els valorin, a fi
d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa; i en el supòsit
que no hi hagi mutu acord,
-6 Iniciar la peça separada de preu just, d’acord amb allò establert a l’article 29 de la Llei d’Expro-
piació Forçosa i concordants del seu Reglament, requerint als interessats, amb el lliurament d’una
còpia de la diligència d’obertura de l’expedient de preu just, perquè en el termini de 20 dies presen-
tin full de preu just en el qual concretin el valor en què estimin els seus béns i drets afectats d’ex-
propiació.
-7 Donar trasllat d’aquesta resolució a la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions per tal
que  tramiti la peça separada de preu just de tots els interessats.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant el Secretari de Territori i Mobilitat en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació en el DOGC o de la seva notificació, de conformitat amb allò
previst en l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, i els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mo-
dificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sens perjudici de qualsevol altre recurs que consideri con-
venient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de juny de 2012
Xavier Berga i Vayreda
Subdirector General de Projectes i Expropiacions

ANNEX
Expropiació
Terme municipal de Queralbs
Finca amb referència cadastral: 17047A00400007
Nom del titular afectat: Marcelino Torner Casas
Naturalesa del bé: rústic
Expropiació, en m2: 4.153,77
Finca amb referència cadastral: 17047A00400005
Nom del titular afectat: Font del Roure, SL
Naturalesa del bé: rústic
Expropiació, en m2: 2.855,27
Finca amb referència cadastral: 17047A00400003
Nom del titular afectat: Font del Roure, SL
Naturalesa del bé: rústic
Expropiació, en m2: 1.762,73
Finca amb referència cadastral: 17047A00400001
Nom del titular afectat: Ajuntament de Queralbs
Naturalesa del bé: rústic
Expropiació, en m2: 200,85
Finca amb referència cadastral: 17047A00100316
Nom del titular afectat: Félix Coderch Casamiquela
Naturalesa del bé: rústic
Expropiació, en m2: 6.362,00
Finca amb referència cadastral: 17047A00100317
Nom del titular afectat: Eulàlia Coderch Casamiquela
Naturalesa del bé: rústic
Expropiació, en m2: 931,00
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Anuncio de fusión
Explotaciones e inversiones 

turísticas Cruz, Sociedad Limitada
(Sociedad absorbente)

Ecoci Parcs, Sociedad Limitada
(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre modificaciones estruc-
turales de las sociedades mercantiles
(la “Ley”), se hace público que el 8 de
junio de 2012 las Juntas Generales
Extraordinarias de Socios de Explota-
ciones e inversiones turísticas Cruz,
sociedad limitada, y de Ecoci Parcs,
sociedad limitada, reunidas con carác-
ter de universal, acordaron la fusión
por absorción de Ecoci Parcs, socie-
dad limitada, por Explotaciones e in-
versiones turísticas Cruz, sociedad li-
mitada, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 42 de la Ley.

Asiste a los socios, a los trabajadores
y a los acreedores de las sociedades
participantes en la fusión el derecho a
obtener el texto íntegro de los acuer-
dos adoptados y de los balances de
fusión, y a los acreedores de cada
una de dichas sociedades el derecho
a oponerse a la fusión, todo ello en
los términos de los artículos 43.1 y 44
de la Ley.

Palafrugell (Girona),
8 de junio del 2012
DON ENRIQUE CRUZ PLAJA,
Administrador único de 
Explotaciones e inversiones
turísticas Cruz, sociedad limitada, 
y de Ecoci Parcs, sociedad limitada.
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Marià Huguet Planas és
un estudiant de quart
d’ESO de Terradelles (al
terme municipal de Vila-
demuls) que amb setze
anys acabats de fer ha es-
tat admès a la prestigiosa
Royal Ballet School de
Londres. Format a The
Classical Ballet School de
Girona, per mitjà de Maria
Elvira Buck-Gili, va fer au-
dicions per completar el
seu aprenentatge a l’En-
glish National Ballet
School i a la Royal Ballet
School i va ser acceptat a
totes dues.

Maria Elvira coneix
molt bé la progressió que
ha fet aquest jove del Pla
de l’Estany amb la dansa
des que va iniciar-se en
aquest món, als deu anys, i
està més que satisfeta que
un alumne de l’escola hagi
arribat tan amunt –tot i
que encara li queda camí
per recórrer–. “Molta gent
pensa que ha d’anar a l’Ins-
titut del Teatre, però a la
nostra escola els podem
ajudar fins al nivell més
alt”, diu, recordant que de
l’escola n’han sortit ta-

lents com ara la seva filla
Tess (que ha acabat ja la
seva formació a l’English
National Ballet) i David
Rodríguez Cañabate (que
va estudiar a l’escola su-
ïssa de Rudra). Actual-
ment, tant Tess com Da-
vid continuen amb èxit la
seva trajectòria com a ba-
llarins. Tess Buck-Gili ha

començat la seva carrera
com a professional al ba-
llet d’Estònia, i David Ca-
ñabate, a Innsbruck. Tot i
que podria continuar en-
senyant Marià Huguet, la
seva mestra l’ha animat a
marxar: “Allà hi haurà
molts més joves amb el seu
nivell”, explica. La seva no-
va vida a Londres comen-
ça al setembre. ■

De l’escola de
Girona al
Royal Ballet
Nuri Forns
GIRONA

Marià, en una classe amb Maria Elvira Buck-Gili ■ N.F.

Marià Huguet va
iniciar-se en el
ballet a Girona
als deu anys amb
Maria Elvira
Buck-Gili
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