
Núm. 12.513
AJUNTAMENT DE

GUALTA

Anunci

. . .

De conformitat amb el que disposa
l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, s’anuncia la
convocatòria del tràmit d’elecció dels
càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut
del Jutjat de Pau del municipi de Gualta.

Els veïns interessats podran presentar
les sol.licituds acompanyades de currícu-
lum vitae a l’Ajuntament de Gualta
durant el termini de 20 dies hàbils, comp-
tats des del mateix dia de la publicació
del present anunci en el Butlletí Oficial
de la Província.

Per ser Jutge de Pau cal ser espanyol,
major d’edat i no reunir cap de les causes
d’incapacitat que regula l’article 303 de
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial. D’acord amb l’article 101
de la mateixa norma, l’elecció correspon
al Ple de l’Ajuntament i el nomenament
de Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya. El període de
mandat és de quatre anys.

Gualta, 24 de novembre de 2003.—
L’Alcalde. Signat: Jaume Fontdevila i
Tarabal.

. . .

Núm. 12.610
AJUNTAMENT DE

FORNELLS DE LA SELVA

Anunci sobre concurs per 
la contractació de subministrament 

i muntatge de mobiliari

. . .

Aprovat per la corporació en sessió
plenària de data 9 de desembre de 2003,
el 2 Plecs de clàusules administratives
particulars (secció taules, armaris i barra)
i (secció cadires) que han de regir el
CONCURS per a la contractació, per tra-
mitació ordinària, del subministrament i
muntatge del mobiliari del nou Ajunta-
ment, s’exposen al públic pel termini de
vint dies hàbils, a l’efecte de presentació
de possibles reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia CON-
CURS, si bé condicionat al que disposa
l’article 78 del Reial Decret Legislatiu
2/2000 de 16 de juny pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les

Administracions Públiques, i així com a
l’article 122 del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.

En cas de presentar-se reclamacions
contra el Plec, l’obertura de proposicions
es retardarà el temps que calgui.

1.- Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Fornells

de la Selva
c) Dependència que tramita l’expe-

dient: Secretaria

2.- Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Subminis-

trament i muntatge de mobiliari.
b) Divisió per lots: 2 lots. 1 amb

armaris, taules i barra i 1 amb cadires
c) Lloc d’entrega: C/ Antoni Gaudi,

45 de Fornells de la Selva
d) Termini d’entrega: 40 dies naturals

3.- Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs

4.- Pressupost base de la licitació
Lot 1 (armaris, taules i barra):

45.006,84 euros (IVA inclòs).
Lot 2 (cadires)  25.224,20 euros (IVA

inclòs)

5.- Garanties
Garantia provisional, no se’n demana.

Garantia definitiva: 4% del preu d’adjudi-
cació.

6.- Obtenció de documentació i infor-
mació

a) Entitat: Ajuntament de Fornells de
la Selva

b) Domicili: P/ Catalunya, 1
c) Localitat i codi postal: Fornells de

la Selva. 17.458
d) Telèfon: 972-47-61-63
e) Fax: 972-47-65-31
f) Data límit per a l’obtenció de docu-

ments i informació : Tres dies abans de
prescriure la presentació d’ofertes.

7.- Requisits específics dels contrac-
tista. Solvència econòmica, financera i
tècnica.

a) Acreditació dels punts a), b), c), d)
i e) de l’article 18 del TRLCAP

b) Altres requisits: Els establerts en
els plecs de clàusules administratives par-
ticulars.

8.- Presentació d’ofertes

a) Data límit de presentació: QUINZE
DIES NATURALS posteriors al de
l’última publicació d’aquest Edicte al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació a presentar: La deta-
llada en els Plecs de clàusules administra-
tives particulars.

c) Lloc de presentació: El que
s’indica en el punt 6.

e) Admissió de variants: No

9.- Obertura de les ofertes
A les 13 hores del sisè dia hàbil

següent al d’acabament del termini de
presentació de proposicions, o si aquest
és festiu o dissabte, el primer dia hàbil
següent, a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment.

10.- Despeses dels anuncis.
Les despeses dels anuncis seran a

càrrec del contractista adjudicatari.
Fornells de la Selva, a 10 de desem-

bre de 2003.— L’Alcalde. Signat: Gabriel
Casas Soy.

. . .

Núm. 12.673
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 2 de desembre de 2003,
va adoptar el següent acord:

“1r.- Desestimar les al·legacions for-
mulades pel Sr. Tomàs Bellsolà Molas, de
conformitat amb l’informe tècnic obrant a
l’expedient, del que se’n donarà trasllat a
l’al.legant.

2n.- Aprovar definitivament el “Pro-
jecte de Reparcel.lació del Sector
Marroc”, de conformitat amb el que dis-
posa l’art. 113 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 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya 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
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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, 3 de desembre de 2003.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 12.674
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 2 de desembre de 2003,
va adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament la “Modifi-
cació del projecte de Naus de Brigades –
2a. fase”, de conformitat amb el que dis-
posa l’art. 235.2.d) del D.L. 2/2003, de
28 d’abril, pel qual 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 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya 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, 3 de desembre de 2003.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 12.677
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 2
de desembre de 2003, el “Projecte de
Reparcel.lació de la UA Baldiri Reixach -
Torroella”, s’exposa l’expedient i tot
l’actuat a l’oficina d’Informació Ciuta-
dana i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè
pugui ésser examinat i presentar-se, en el
seu cas, escrits d’al·legacions al Registre
General, pel termini d’un mes, comptat
des de la publicació del present edicte en
el Butlletí Oficial de la Província.

El que es publica, de conformitat amb
l’art. 113 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’Urbanisme.

Girona, 3 de desembre de 2003.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 12.675
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 2 de desembre de 2003,
va adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament el “Projecte
de l’Escola Bressol Mare de Déu del
Mont”, de conformitat amb el que disposa
l’art. 235.2.d) del D.L. 2/2003, de 28
d’abril, pel qual 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 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya 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, 3 de desembre de 2003.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .

Núm. 12.676
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 2 de desembre de 2003,
va adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament el “Projecte
de Reforma del sobreeixidor de la Riera
Gornau”, de conformitat amb el que dis-
posa l’art. 235.2.d) del D.L. 2/2003, de
28 d’abril, pel qual 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 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya 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
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