
hora laboral nocturna ...............€, IVA inclòs
hora festiva: .............................€, IVA inclòs
i que es faran efectives en la quantia, períodes i forma que

s’estableixen en el  plec de clàusules jurídicoadministratives i
econòmiques particulars, que accepta íntegrament.

Acompanya, a més a més, tota la documentació a què es
refereix la clàusula X.7 del plec.

Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat
que reuneix totes i cadascuna de les condicions per a contractar

i que no està inclòs en cap de les prohibicions que es contenen
en l’article 20 del text refós de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny.”

Girona, 3 de març de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa
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Núm. 3035
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte sobre aprovació definitiva pro-
jecte de reparcel·lació del sector accés
nord

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 7 de març de 2006, va
adoptar el següent acord: 

Primer.- Estimar en part les al·lega-
cions presentades, en el sentit que
s’incorpora en l’informe obrant a l’expe-
dient, del que se’n donarà trasllat als
al.legants.

Segon.- Aprovar definitivament el
projecte de reparcel.lació del sector accés
nord, de conformitat  amb el que disposa
l’art. 113 del DL 1/2005, de 26 de juliol,
pel que s’aprova el text refós de la Llei
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 i 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. 

Girona, 8 de març de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 3036
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva PMU del
sector del Mercat de Santa Eugènia

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 7 de març de 2006, va
adoptar el següent acord: 

Primer.- Estimar en part les al·lega-
cions presentades pels Srs. Ma. Asunción
Agustí Torroella; Guillermo Tortosa Tei-
xidor i altres; Manuel Mera Viñas; Seve-
rino Mera Viñas.; Roselló Jardí, SL; M.
Dolors Martínez Garcia; Rafael Castro
Barragan i Remedios Vaca Osorio (re
2005042958); i Joan Roca Orts i Montse-
rrat Martínez Nadal,  de conformitat amb
els raonament continguts en la part expo-
sitiva del present acord, del que se’n
donarà trasllat als al.legants.

Segon.- Aprovar definitivament el
PMU del Mercat de Santa Eugènia, de
conformitat amb el que disposa l’art. 83
del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’urba-
nisme; i donar-ne trasllat a la Comissió
Territorial d’urbanisme, als efectes pre-
vistos en l’art. 86 de l’esmentat DL
1/2005.

Contra el present acord, que és defini-
tiu i posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa i Admi-
nistrativa 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. Potestativa-
ment 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 ex-
pressa, 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 què presumptament s’hagi
desestimat el recurs de reposició. 

Girona, 8 de març de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 3037
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte sobre aprovació definitiva modi-
ficació puntual Pla Parcial Sector Mas
Quintana

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 7 de març de 2006, va
adoptar el següent acord: 

Aprovar definitivament la modifica-
ció puntual del Pla Parcial Mas Quintana,
de conformitat amb el que disposa l’art.
94 en relació a l’art. 83 del DL 1/2005,
de 26 de juliol, pel que qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme; i donar-
ne trasllat de les actuacions a la Comissió
Territorial d’Urbanisme, de conformitat
amb el que disposa l’art. 86 del DL
1/2005, de 26 de juliol.

Contra el present acord, que és defini-
tiu i posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa i Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia 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 ex-
pressa, 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 què presumptament s’hagi
desestimat el recurs de reposició. 

Girona, 8 de març de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 3041
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació inicial pla especial
d’assignació d’usos al Sector Quintana de
Baix

Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 7
de març de 2006, el Pla Especial d’assig-
nació d’usos al Sector Quintana de Baix,
de conformitat amb el que disposa l’art.
83 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, s’exposa l’expedient i tot
l’actuant a l’Oficina d’Informació Ciuta-
dana i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè
puguin ésser examinats i presentar-se, en
el seu cas, escrit d’al·legacions al Regis-
tre General, pel termini d’un mes, a
comptar des de la última publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya i en la premsa local.

Girona, 8 de març de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 2825
AJUNTAMENT

D’ISÒVOL

Edicte d’aprovació expedient Orde-
nança fiscal de l’impost sobre activitats
econòmiques

El Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària celebrada el dia 28 de febrer de
2006, aprovà l’expedient de l’Ordenança
fiscal de la l’Impost sobre activitats
econòmiques. En compliment del que dis-
posa la normativa legal vigent, s’exposa
al públic l’expedient indicat per tal de

que els interessats puguin presentar les
al·legacions que considerin oportunes en
el termini de trenta dies, comptats a partir
de la publicació del present edicte al BOP
de Girona. En el supòsit de no presentar-
se’n cap, el referit expedient quedarà
definitivament aprovat i les modificacions
entraran en vigor a partir de la publicació
del text definitiu en el Butlletí Oficial de
la Província.

Isòvol, 2 de març de 2006

Pere Oliu
Alcalde president

Núm. 2768
AJUNTAMENT DE
LLORET DE MAR
Recursos humans

Edicte relatiu a la convocatòria de con-
curs, per a la provisió d’una plaça d’Auxi-
liar Administratiu, vacant a la plantilla de
personal laboral fix

De conformitat amb l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local, en sessió
celebrada el dia 23 de febrer de 2006, es
convoca concurs lliure per a la provisió
d’una plaça d’auxiliar administratiu,
vacant a la plantilla de personal laboral
fix d’aquest Ajuntament.

Les bases amb les condicions per
cobrir la plaça esmentada, són les que es
relacionen a continuació:

REF.: 13-2006-SEL-AUX-ADM-
TRES-LF

CONDICIONS PER LES QUALS
S’HA DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
PER A LA PROVISIÓ, PEL PROCEDI-
MENT DE CONCURS, D’UNA PLAÇA
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, VA-
CANT A LA PLANTILLA DE PERSO-
NAL LABORAL FIX D’AQUEST AJUN-
TAMENT

Primera.- Objecte de la convocatòria.
És objecte de la present convocatòria,

la provisió pel procediment de concurs,
de la següent plaça de la plantilla de per-
sonal laboral fix d’aquest Ajuntament:

•Auxiliar Administratiu
Una plaça. Cat. D
Concurs.
Tipus de contracte: Indefinit
La convocatòria es publicarà íntegra-

ment en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona. Un extracte d’aquesta, es
publicarà en el Diari Oficial de la Gene-

ralitat de Catalunya, tot incloent-hi l’avís
que els successius anuncis es publicaran
en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.

Igualment, es farà pública la convo-
catòria en el tauler d’edictes de l’Ajunta-
ment.

SEGONA.- Condicions i requisits que
hauran de reunir o complir els aspirants i
forma i termini de presentació d’instàn-
cies.

Les instàncies sol·licitant prendre part
en el concurs es dirigiran a l’alcalde pre-
sident de la corporació i es presentaran a
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciuta-
dana, dins el termini de vint (20) dies
naturals, a comptar des del dia següent a
la publicació de l’anunci de convocatòria
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. S’haurà d’adjuntar “currícu-
lum vitae” en el qual hauran de quedar
reflectits els aspectes de formació i expe-
riència professional que resultin adequats;
per a la seva acreditació, s’hauran de pre-
sentar originals o còpies verificades dels
documents que acreditin la veracitat dels
aspectes recollits en el seu currículum.
Així mateix, s’haurà de manifestar que es
reuneixen totes i cadascuna de les condi-
cions que s’exigeixen en aquesta mateixa
base.

Les instàncies també es podran pre-
sentar en la forma que determina l’art.
38-4) de la Llei 30/1992 de règim jurídic
i procediment administratiu comú.

Els aspirants hauran de reunir els
següent requisits:

a) Ser ciutadà/na membre de la Unió
Europea, o trobar-se inclòs en l’àmbit
d’aplicació de la disposició addicional
única de la Llei 17/1993, de 23 de desem-
bre, sobre l’accés a determinats sectors de
la funció pública dels ciutadans dels
altres estats membres de la comunitat
europea.

b) Haver complert els 18 anys d’edat
i no excedir l’edat establerta com a
màxima per a l’ingrés en un cos o escala.

c) No haver estat separat per resolució
disciplinària ferma del servei de qualse-
vol administració pública i no trobar-se
inhabilitat per sentència ferma per a
l’exercici de les funcions públiques.

d) Posseir la capacitat física i psíquica
necessària per al desenvolupament de les
funcions pròpies del càrrec.

e) Saber expressar-se correctament en
català i castellà.

f) Estar en possessió del títol de de
Graduat en E.S.O., Graduat Escolar, Tèc-
nic Auxiliar (FP1) o titulació amb contin-
gut curricular equivalent. 

La titulació haurà d’acreditar-se, com
a màxim, en la data d’acabament del ter-
mini de presentació d’instàncies.
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