
Núm. 3.632
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte sobre aprovació inicial de deli-
mitació d’un polígon d’actuació urbanística

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 1 d’abril de 2004, va
adoptar el següent acord:

“1r.- Aprovar inicialment la delimita-
ció del polígon d’actuació urbanística
“Carrer Tossa d’Alp”, de conformitat
amb el que disposa l’art. 113 de la Llei
2/2002, de 14 de març d’Urbanisme.

2n.- Disposar un període d’informació
pública, pel termini d’un mes, mitjançant
edicte publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, practicant-se alhora notificació
individualitzada a tots els propietaris
inclosos en l’esmentat polígon.”

Girona, 2 d’abril de 2004.— L’Alca-
dessa. Signat: Anna Pagans i Gruartmo-
ner.

. . .

Núm. 3.683
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte sobre aprovació definitiva de
projecte de compensació

. . .

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 1 d’abril de 2004, va
adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament el “Projecte
de Compensació de la U.A. 68 Camp de
la Coma”, 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 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, 2 d’abril de 2004.— L’Alcal-
dessa. Signat: Anna Pagans i Gruartmo-
ner.

. . .

Núm. 3.634
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte sobre aprovació inicial de modi-
ficació d’un pla especial

. . .

Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1
d’abril  de 2004, la “Modificació del Pla
Especial Hotel Ultònia”, s’exposa l’expe-
dient i tot l’actuat a l’Oficina d’Informa-
ció Ciutadana i a l’Àrea d’Urbanisme,
perquè pugui ésser examinat i presentar-
se, en el seu cas, escrits d’al·legacions al
Registre General, en el termini d’un mes,
comptats des de la última publicació
d’aquest edicte en el Butlletí Oficial  de
la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l’art. 83.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març d’Urbanisme.

Girona, 2 d’abril de 2004.— L’Alca-
dessa. Signat: Anna Pagans i Gruartmo-
ner.

. . .

Núm. 3.639
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte sobre licitació per adjudicar un
contracte administratiu de consultoria i
assistència

. . .

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència
de data 30 de març de 2004, es convoca
licitació per adjudicar el contracte admi-
nistratiu de consultoria i assistència per a
la direcció dels treballs d’enginyeria tèc-
nica requerits per l’execució del projecte
de disseny, construcció i posta en marxa

del sistema no catalític de reducció de
Nox (SNCR), a la planta incineradora de
residus sòlids urbans de Girona i el de
subministrament i instal·lació d’equips,
d’acord amb les condicions que seguida-
ment s’enumeren:

a) Objecte del contracte: 1. És
objecte del present plec l’adjudicació,
per procediment obert i forma de con-
curs, del contracte de consultoria i
assistència tècnica per a la direcció dels
treballs d’enginyeria requerits per l’exe-
cució del projecte de disseny, construc-
ció i posta en marxa del sistema no cata-
lític de reducció de Nox (SNCR), a la
planta incineradora de residus sòlids
urbans de Girona, i el de subministra-
ment i instal·lació d’equips, convocats
per l’Ajuntament de Girona mitjançant
concurs i que s’executaran sota la super-
visió i directrius del Director-Gerent de
l’empresa TRARGISA.

2. El contracte comprèn les següents
intervencions tècniques globals:

a) L’estudi, homogeinització i ava-
luació tècnica de les ofertes presentades.

b) La direcció de l’obra: control de
la planificació, avanç del projecte,
seguiment del subministrament i del
muntatge segons contracte i especifica-
cions tècniques objecte dels concursos
específics convocats per l’Ajuntament
de Girona.

c) Posta en marxa i comprovació del
compliment de les garanties contractuals.

b) Termini d’execució: La durada
del contracte estarà vinculada a la que
resulti fixada en l’acord municipal de la
Junta de Govern Local i en la resolució
de l’Alcaldia referents a l’adjudicació
dels contractes de l’obra principal i sub-
ministrament i muntatges, als que el
contracte de consultoria i assistència
presta el seu suport tècnic i s’estendrà
des de la data de formalització del con-
tracte fins a la posta en marxa i compro-
vació de les instal·lacions i garanties
objecte dels contractes principals.

c) Pressupost: El pressupost dels
honoraris del contracte d’enginyeria és
de seixanta dos mil set-cents seixanta
vuit euros (62.768 €), IVA inclòs a la
baixa. Aquesta quantitat s’ha d’entendre
comprensiva de la totalitat de l’objecte
del contracte, i anirà amb càrrec a la
partida 0451 4420 60100 del Pressupost
municipal d’enguany. En l’oferta vin-
dran els honoraris desglossats de la
següent manera i en funció del previst
en la clàusula I.2 del present plec:

Un 10% per execució de la interven-
ció tècnica global a).

Un 70 %per execució de la inter-
venció tècnica global b).
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