
2004, va aprovar definitivament el Pro-
jecte de millora del paviment dels vials
de la Urbanització Mas Pere Polígons I, II
i IV de data agost de 2003 promogut per
l’Ajuntament de Calonge i redactat pels
enginyers industrials Miquel Grau i
Botanch i Vicente del Pozo Ortíz.

Es fa públic l’esmentat acord segons
el que disposa l’art. 38.2 del Decret
179/1995 de 13 de juny, pel que s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (D.179/1995, de 13 de
juny).

Contra aquest acord, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar
d’acord amb l’article 109 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú,
recurs contenciós administratiu davant la
sala corresponent del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos, o bé potestativament, es pot
interposar recurs de reposició davant
l’òrgan que hagi dictat l’acord en el ter-
mini d’un mes, a comptar ambdós supò-
sits, des de l’endemà de la última de les
publicacions d’aquest edicte al BOP.

No obstant això, es pot exercir si
s’escau, qualsevol altre recurs que
s’estimi pertinent o que es cregui conve-
nient (art. 58 de la Llei 30/1992, 26 de
novembre).

La qual cosa es fa pública per a
coneixement general.

Calonge, 6 de febrer de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Jordi Soler Casals.

. . .

Núm. 1.489
AJUNTAMENT DE

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Edicte

. . .

Exp. núm. 1/04
Clau: 8.6

L’Ajuntament Ple, en sessió extraor-
dinària celebrada el 20 de gener de 2004,
aprovà inicialment el projecte executiu
“Rehabilitació Ecomuseu Farinera, 2a
fase”, redactat pels arquitectes Narcís
Reverendo i Hospital i, Joaquim Ginesta i
Rei, amb un pressupost de 426.933,09
euros.

La qual cosa se sotmet a informació
pel termini de 30 dies a comptar de la
darrera publicació d’edicte al Butlletí Ofi-
cial de la Província de Girona i Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya i,
exposició al tauler d’anuncis municipal,
per a la presentació d’al·legacions, recla-
macions i suggeriments, quedant aprovat
definitivament en cas de no presentar-
se’n.

Castelló d’Empúries, 5 de febrer de
2004.— L’Alcalde. Signat: Xavier M.
Sanllehí i Brunet.

. . .

Núm. 1.593
AJUNTAMENT DE

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Edicte

. . .

La Comissió de Govern en sessió
celebrada el dia 27 de gener de 2004 ha
aprovat el padró de MERCAT correspo-
nent a l’exercici 2004 per un import glo-
bal de NORANTA-TRES MIL CINC-
CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS
AMB  NORANTA-CINC CÈNTIMS
D’EURO (93.556,95 euros)

L’esmentat padró resta exposat al
públic durant el termini d’un mes, durant
el qual el padró estarà a disposició dels
interessats a l’Ajuntament, d’acord amb
allò que determina l’article 20 de l’Orde-
nança fiscal general de Gestió, Inspecció
i Recaptació vigent per aquest exercici.

Contra l’acte d’aprovació dels
padrons i de les liquidacions incorporades
als mateixos, podrà formular-se recurs de
reposició, previ al Contenciós - Adminis-
tratiu, davant l’Alcalde-President, en el
termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la finalització de l’exposició
pública del padró.

Castelló d’Empúries, 10 de gener de
2004.— L’Alcalde. Signat: Xavier M.
Sanllehí i Brunet.

. . .

Núm. 1.508
AJUNTAMENT DE

FONTANALS DE CERDANYA

Anunci

. . .

En Joan Flotats i Naudó, en represen-
tació de FLOTATS, SA, ha sol.licitat la
devolució de les fiances definitives dipo-

sitades en garantia de la correcta execució
de les obres que es detallen a continuació:

-Obra: Pavimentació del Camí de les
Pereres a Sant Marc (Exp.- 79/01). Import
de la fiança: 5.392,00  euros.

-Obra: Neteja i arranjament de la llera
del riu Segre i la Riera d’Alp (Exp.-
86/00). Import de la fiança: 8.503,24
euros.

El que es fa públic, perquè durant el
termini de vint dies puguin presentar
reclamacions els que creguin tenir dret
exigible a l’adjudicatari per raó dels con-
tractes garantits.

Fontanals de Cerdanya,  28 de gener
de 2004.— L’Alcalde-President. Signat:
Isidre Forga i Rufiandis.

. . .

Núm. 1.639
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 3 de febrer de 2004, va
adoptar el següent acord:

“1r.- Estimar en part les al·legacions
formulades pels Srs. Lluís, Concepció i
Albert Batlle Gargallo, i el Sr. Pere
Mutjé, en base als raonaments continguts
en la part expositiva del present acord, i
de l’informe tècnic obrant a l’expedient,
del que se’n donarà trasllat als al.legants,
en la seva part necessària.

2n.- Aprovar definitivament el Pro-
jecte de Reparcel.lació de la U.A. Torro-
ella – Nestlé, de conformitat amb el que
disposa l’art. 113 de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’Urbanisme”.

Contra el present acord, que és defi-
nitiu i posa fi a la via administrativa, es
pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant al Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos comptats a partir del dia
següent de la publicació d’aquest edicte.
Potestativament es pot interposar prèvia-
ment 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’inter-
posició del recurs de reposició sense que
hagi estat dictada i notificada cap resolu-
ció expressa, s’entendrà desestimat. En
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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, 4 de febrer de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

. . .
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Núm. 1.583
AJUNTAMENT DE

CORNELLÀ DEL TERRI

Edicte

. . .

En Jaume Figueras i Padrosa, Alcalde-President de l’Ajunta-
ment de Cornellà del Terri, fa públic que, contra l’acord d’apro-
vació inicial del pressupost general de 2004, i de la plantilla de
personal, no s’ha presentat cap reclamació, raó per la qual
s’entén definitivament aprovat. A continuació, i per conformitat
amb el que disposa l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, es publica el resum per capítols, i la plantilla de per-
sonal.

INGRESSOS

OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1.- Impostos directes ..........................585.000,00 euros
Capítol 2.- Impostos indirectes .......................105.000,00 euros
Capítol 3.- Taxes i d’altres ingressos..............320.525,77 euros
Capítol 4.- Transferències corrents .................333.529,00 euros
Capítol 5.- Ingressos patrimonials ....................10.300,00 euros

OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals ................600,00 euros
Capítol 7.- Transferències de capital ..............685.445,23 euros
Capítol 8.- Variació d’actius financers ...........................0 euros
Capítol 9.- Variació de passius financers........140.000,00 euros

—————————
TOTAL INGRESSOS................................. 2.180.400,00 euros

DESPESES

OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1.- Remuneracions del personal .........323.500,00 euros
Capítol 2.- Compra de béns corrents i serveis ...638.202,35 euros
Capítol 3.- Interessos ........................................20.940,00 euros
Capítol 4.- Transferències corrents ...................77.219,00 euros

OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6.- Inversions reals .............................976.678,65 euros
Capítol 7.- Transferències de capital ..............................0 euros
Capítol 8.- Variació d’actius financers ...........................0 euros
Capítol 9.- Variació de passius financers........143.860,00 euros

—————————
TOTAL DESPESES ....................................2.180.400,00 euros

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIS
1 Secretari-Interventor
1 Arquitecte Tècnic (60% dedicació)
2 Auxiliars Administratives

PERSONAL LABORAL
1 Agutzil-notificador
1 Oficial 1ª. Paleta
1 Monitor-Coordinador d’esports
1 Auxiliar Administrativa oficines Ajuntament 
1 Auxiliar Administratiu dispensari (85% dedicació i temporal)
1 Conserge escola (65% dedicació temps parcial)
1 Tècnic de Medi Ambient

Cornellà del Terri, 12 de febrer de 2004.— L’Alcalde. Sig-
nat: Jaume Figueras i Padrosa.

. . .

Núm. 1.551
AJUNTAMENT
D’HOSTALRIC

Edicte

. . .

Edicte/Rectificació Padró

De conformitat amb allò que es disposa en l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així
com els articles 60 i següents del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual la Junta de govern Local de l’ajuntament, en ses-
sió ordinària de data 26 de gener de 2004, va acordar:


