
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


