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gespa artificial del camp de futbol municipal 
de la Cellera de Ter, el present acord s’exposa 
al públic pel termini de 30 dies hàbils als 
efectes que es puguin examinar i formular les 
oportunes al·legacions. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions 
s’entendrà definitivament elevat l’acord cor-
responent a l’aprovació inicial. 
 
La Cellera de Ter, 6 de juliol de 2009 
 
Josep Serrallonga i Casas 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 11220 

AJUNTAMENT DE  
L’ESCALA 

 
Anunci de licitació d’un contracte d’obres 
 

1.- Entitat adjudicadora: 
Ajuntament de l'Escala. 
 
2.- Objecte  del  contracte: 
 “Concessió d’obra pública per a la construcció 
i explotació del servei d’aparcament públic a la 
Plaça Catalunya i zones blaves” 
 
3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudi-
cació: 
Tramitació: Urgent 
Procediment: Obert. 
Forma:  Criteris de selecció. 
Termini:  14 mesos obra+15 concessió 
 
4.- Pressupost base de licitació:  
2.297.650,82 euros (IVA exclòs) 
 
5.- Garanties: 
La garantia provisional a constituir serà del 2% 
del tipus de licitació i la definitiva del 5% del 
preu d’adjudicació. 
 
6.- Obtenció de documentació, informació i 
presentació de pliques: Entitat: Ajuntament de 
l'Escala. Domicili: C/ Pintor Joan Massanet, 
núm. 34. 
Localitat i codi postal: L'Escala - 17130 
Telèfon:  (972) 774848 – Fax: (972) 774284 
 
7.- Requisits del contractista: 
Classificació requerida: GRUP A, SUBGRUP 
A1, GRUP C, SUBGRUP C2, CATEGORIA 
E 
 
8.- Presentació d'ofertes: 
a) Data límit de presentació: tretze dies 
naturals des de la darrera publicació d’aquest 
anunci en el BOP. 
b) Documentació a presentar:  La detallada en 
el plec a la clàusula 11ª 
 
L'Escala, 15 de juliol de 2009 
 
Estanislau Puig i Artigas 
Alcalde 

Núm. 11045 
AJUNTAMENT DE 

 FONTANALS DE CERDANYA 
 
Anunci sobre informació pública d’un 

projecte 
 

La Junta de Govern, per delegació del Ple, en 
data 07/07/2009 ha aprovat inicialment els 
següents documents: 
 
- Projecte “Millora paisatgística consistent en 
plantació d’arbrat en varis camins municipals” 
redactat a instàncies d’aquest Ajuntament per 
l’arquitecte municipal, Sr. Maties Domenjó i 
Manaut, amb un pressupost de 93.908,82.-
Euros. 
 
De conformitat amb els articles 235.2 del 
TRLMRLC i 37.2 del ROAS pel present edicte 
se sotmeten a informació pública per trenta 
dies hàbils, comptadors a partir del següent a 
la publicació del present edicte al BOP, a fi del 
seu examen i formulació d’al·legacions pels 
interessats, amb el benentès que en cas de no 
produir-se’n s’entendran definitivament apro-
vats sense necessitat d’ulterior acord. 
 
Fontanals de Cerdanya, 8 de juliol de 2009 
 
Isidre Forga i Rufiandis 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 11277 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte de nova informació pública d’una 

modificació puntual del PGOU 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 14 de 
juliol de 2009, va adoptar el següent acord:  
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presen-
tades per la Sra. Anna Puig Alemany ; pels 
Srs. Josefa Gonzalez Gonzalez; Ramon Cas-
sany Martí i Dolors Masó i Bou; Joan Zamo-
rano Ayuso; i Dolors Mir Vilallonga, i pel 
Grup Municipal de Convergència i Unió de 
l'Ajuntament, en base als raonaments contin-
guts en la part expositiva del present acord, i 
de l'informe tècnic obrant a l'expedient, de tot 
el que se'n donarà trasllat, en la seva part 
necessària, als al·legants. 
 
Segon.- Sotmetre novament a informació 
pública la modificació puntual del PGOU núm. 
12 - PA - 97 Pujada de Sant Feliu I; PA - 98 
Pujada Sant Feliu II; PA 99- Torre Bosch 
Monar, pel termini de dos mesos, mitjançant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en la premsa local, de con-
formitat amb el que disposa l'art. 94 en relació 
amb l'article 83 i Disposició addicional setena, 
del  DL  1/2005,   de   26   de   juliol,  pel  qual  
 

s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Girona, 15 de juliol de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 11278 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva de la 

modificació d’un projecte de reparcel·lació 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 14 de 
juliol de 2009, va adoptar el següent acord:  
 
“Primer.- Estimar les al·legacions presentades 
pel Patronat Benèfic Santa Creu de la Selva; i 
estimar en part les al·legacions presentades pel 
Sr. Martí Barta Soler i M. Luz Guerrero Rivas, 
d'acord amb els raonaments continguts en la 
part expositiva del present acord, del que se'n 
donarà trasllat als al·legants. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació 
del projecte de reparcel·lació del sector Accés 
Nord, de conformitat  amb el que disposa 
l'article 113 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme”.  
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa 
fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós-administratiu davant la Sala 
Contenciosa i Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos a comptar a partir del dia següent 
al de la publicació d’aquest edicte. Potestati-
vament es pot interposar prèviament un recurs 
de reposició davant del Ple de la Corporació en 
el termini d’un mes, a comptar a partir del dia 
següent al de la publicació d’aquest Edicte. Si 
transcorre el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la data d’interposició del 
recurs de reposició sense que hagi estat dictada 
i notificada cap resolució expressa, s’entendrà 
desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós-
administratiu podrà interposar-se en el termini 
de sis mesos a comptar des del dia següent al 
de la data en que presumptament s’hagi deses-
timat el recurs de reposició.  
 
Girona, 15 de juliol de 2009 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 11279 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial d’un pla 

especial 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 14 de 
juliol de 2009, va adoptar l’acord d’aprovar 


