
que la persona propietària de l’esmentat
animal pugui recuperar-lo. Una vegada
transcorregut aquest termini sense que
s’hagi recollit l’animal, aquest podrà
ésser cedit, acollit temporalment o adop-
tat.

Girona, 5 d’octubre de 2004.—
L’Alcaldessa.

Núm. 10.264
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva d’un pro-
jecte de reparcel·lació voluntària

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària celebrada el dia 5 d’octu-
bre de 2004, va adoptar el següent acord:

Aprovar definitivament el projecte de
reparcel.lació voluntària de la UA 70 ser-
veis Vila-roja, de conformitat amb el que
disposa l’art. 113.3 de la Llei 2/2002, de
14 de març, d’Urbanisme.

Contra el present acord, que és defini-
tiu i posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós adminis-
tratiu davant al Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu de Girona en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent
de la publicació d’aquest edicte. Potesta-
tivament 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 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 adminis-
tratiu podrà interposar-se en el termini de
sis mesos a comptar des del dia següent al
de la data en què presumptament s’hagi
desestimat el recurs de reposició. Tot això
sens perjudici que, si es considera conve-
nient, s’interposin altres recursos que es
creguin més oportuns.

Girona, 6 d’octubre de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 10.137
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’adjudicació de contracte de
subministrament

Als efectes previstos en l’article 93.2
del Text Refós de la Llei de Contractes de

les Administracions Públiques aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, i 76 i 77 del Reglament aprovat
per Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, es publica l’adjudicació del
següent contracte:

1.- Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament de Girona.
Dependència que tramita l’expedient:

Secretaria General. Secció de Contracta-
ció.

Número d’expedient: 2004002297

2.- Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Subministrament.
Descripció de l’objecte: Contractació

del subministrament i arrendament simul-
tani de 40 ordinadors personals, així com
de la incorporació de servidors de xarxa
amb tecnologia Intel per a la implantació
de nous serveis.

3.- Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació:

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Forma: Concurs.

4.- Pressupost base de licitació:
200.000,- euros

5.- Adjudicació:
Data: Decret de l’Alcaldia Presidència

de data 6 d’agost de 2004.
Empresa: CAIXARENTING, SA. 
Nacionalitat: Espanyola.
Import d’adjudicació: 185.696,64

euros.

Girona, 4 d’octubre de 2004.—
L’alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner

Núm. 10.138
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’adjudicació de contracte
d’obres

Als efectes previstos en l’article 93.2
del Text Refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, i 76 i 77 del Reglament aprovat
per Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, es publica l’adjudicació del
següent contracte:

1.- Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament de Girona.

Dependència que tramita l’expedient:
Secretaria General. Secció de Contracta-
ció.

Número d’expedient: 2004003106

2.- Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Obres.
Descripció de l’objecte: Contractació

de les obres d’adequació d’un local situat
al carrer Albereda, núms. 3 i 5, per a des-
tinar-lo a local de serveis socials i joven-
tut.

3.-  Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació:

Tramitació:  Ordinària.
Procediment:  Obert.
Forma:  Concurs.

4.- Pressupost base de licitació:
78.713,27 euros

5.- Adjudicació:
Data: Decret de l’Alcaldia Presidència

de data 18 d’agost de 2004.
Empresa:  ARCADI PLA, SA.  
Nacionalitat: Espanyola.
Import d’adjudicació: 76.630,75 euros

Girona, 4 d’octubre de 2004.— L’Al-
caldessa. Signat: Anna Pagans i Gruart-
moner.

Núm. 10.265
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte sobre aprovació definitiva d’un
projecte d’obres

Per Decret de l’Alcaldia de data 1
d’octubre de 2004 es va adoptar el
següent acord:

“Aprovar definitivament el “Projecte
d’arranjament lateral de l’estadi munici-
pal de Montilivi, situat al carrer Universi-
tat de Girona - 2a. Fase”, de conformitat
amb el que disposa l’art. 235.2b) del D.L.
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.”

Contra el present acord, que és defini-
tiu i posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós adminis-
tratiu davant al Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu de Girona en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent
de la publicació d’aquest edicte. Potesta-
tivament es pot interposar prèviament un
recurs de reposició davant de l’Alcaldia
en el termini d’un mes, a comptar a partir
del dia següent de la publicació d’aquest
edicte. Si transcorre el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la data
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