
qualssevol de les formes determinades en
l’article 36 de la Llei.

j) Regulació jurídica: Detallada en la
clàusula XIX del plec de clàusules.

MODEL DE PROPOSICIÓ
“Proposició per prendre part en el

concurs convocat per a l’explotació, en
règim de concessió administrativa, del
servei d’aparcament amb limitació horà-
ria a diversos carrers de Girona:

——————————amb domicili a—
———————, i amb DNI núm.———
————, expedit a ————————,
amb data ———, en nom propi (o en
representació de ————————-
com ho acredito per—————————
—-), assabentat de la convocatòria de
concurs anunciada al DOCG i BOP núm.
....... i ......., de dates respectives
....................., hi pren part i es compromet
a realitzar les prestacions, per una durada
de cinc anys, d’acord amb les condicions
i obligacions que figuren en el plec de
clàusules adjuntant la documentació que
es requereix en la clàusula VIII del plec.

Que es compromet a la gestió del ser-
vei que l’esmentada explotació suposa pel
termini de cinc anys.

Proposta de facturació esglaonada
d’acord amb l’índex d’ocupació (Veure
clàusula VII):

..........................................................
Que, en el cas que li sigui adjudicat el

concurs, es compromet a concertar la
corresponent pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura míni-
ma de 600.000 euros per respondre de
possibles danys a tercers. Aquest requisit
haurà de ser complimentat per l’adjudica-
tari abans de l’inici de les prestacions
contractades.

Que a més proposa les modificacions
i millores següents:

Que valora, així mateix, la recompra
de les màquines expenedores actuals a
que es refereix la clàusula IV, en la quan-
titat de ........... euros, IVA inclós.  

Així mateix, el licitador declara sota
la seva responsabilitat que reuneix totes i
cadascuna de les condicions per a con-
tractar 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 administracions públiques, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny.”

(Lloc, data i firma del licitador).

Girona, 4 d’abril de 2006

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 4618
AJUNTAMENT DE

GIRONA 

Edicte d’aprovació inicial PMU del
polígon d’actuació 76 La Pabordia

Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 5
d’abril de 2006, el PMU del polígon
d’actuació 76 La Pabordia, de conformi-
tat 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’actuat a l’Ofi-
cina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’Urbanisme, perquè puguin ésser exami-
nats i presentar-se, en el seu cas, escrit
d’al·legacions al Registre 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 Catalunya i en la premsa
local.

Girona, 5 d’abril de 2006.

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 4620
AJUNTAMENT DE

GIRONA 

Edicte d’aprovació definitiva PMU del
carrer Guilleries

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 4 d’abril de 2006, va
adoptar el següent acord: 

Aprovar definitivament el PMU del
carrer Guilleries, de conformitat amb el
que disposa l’art. 79 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 la Sala Contenciosa 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
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. 

Normativa:
L’ordenació detallada de l’edificació

del sector és la fixada al plànol 6. Deli-
mitació sector i ordenació de l’edificació
d’aquest PMU i a la normativa del vigent
PMU per la zona 1.2.

Amb caràcter general, li són d’aplica-
ció les determinacions del PGOU vigent.

Girona, 5 d’abril de 2006.

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 4619
AJUNTAMENT DE

GIRONA 

Edicte d’aprovació inicial modificació
Pla parcial sector Mas Marroc

Aprovada inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4
d’abril de 2006, la modificació del Pla
parcial sector Mas Marroc, de conformi-
tat amb el que disposa l’art. 94 en relació
amb 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’actuat a l’Oficina d’Informació Ciu-
tadana 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, 5 d’abril de 2006.

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa

Núm. 4621
AJUNTAMENT DE

GIRONA 

Edicte d’aprovació definitiva modifica-
ció puntual del PE Torre de Taialà

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 4 d’abril de 2006, va
adoptar el següent acord: 

Aprovar definitivament la modificació
puntual del PE Torre de Taialà,  de con-
formitat amb el que disposa l’art. 79 del
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DL 1/2005, de 26 de juliol, pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’Urba-
nisme.

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 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
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. 

Normativa:
Annex normatiu:
1. En tot allò no regulat específica-

ment en aquest PMU (distàncies a límits)
és d’aplicació la normativa del PE (art. 17
i concordants).

2. L’àmbit de la modificació és el de

la parcel·la 7, delimitat als plànols 3 i 4
d’aquest document.

3. Aquest document modifica l’art.
17.4 de la normativa del PE Torre de
Taialà, que queda redactat:

“L’edificació respectarà unes separa-
cions mínimes de tres metres en el front
al carrer d’accés, en els laterals de la par-
cel·la i de 10 m. al fons de la parcel·la.

Per a la parcel·la núm. 7 les distàncies
als límits seran les establertes als plànols
núm. 3 i 4 d’aquesta Modificació del Pla
Especial Urbanístic”. 

Girona, 5 d’abril de 2006.

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa
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Núm. 4236
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’exposició pública resolució de la convocatòria de sub-
vencions destinades a projectes de solidaritat, cooperació i foment
de la cultura de la pau per a l’any 2006

Per donar compliment al que determina l’article 124.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, a continuació s’exposa al públic
pel termini de 20 dies hàbils. Als efectes de presentació
d’al·legacions, el contingut de la resolució de la convocatòria de
subvencions destinades a projectes de solidaritat, cooperació i
foment de la cultura de la pau per a l’any 2006, aprovades per la
Junta de Govern Local en sessió de 30 de març de 2006.

Annex 1.-

Relació d’ajuts concedits per a projectes de solidaritat i coo-
peració 2006

1. Entitat: Gramiss
RE 2006007101
NIF: G17563610
Representant: David Martinez Molina
Adreça: Rda. Ferran Puig, 16 Girona 17001
Projecte: “Formació d’educadors en l’esplai a República

Dominicana”
Quantitat: 4.550,97 euros

2. Entitat: Setem
RE 2006006987
NIF: G59523910
Representant: Lluis Piugdemont Reverter
Adreça: Sta. Eugènia, 17 Girona 17005
Projecte: “Festa de Comerç Just 2006 i Curs d’introducció a

la solidaritat i el desenvolupament”
Quantitat: 2.743,12 euros

3. Entitat: Banc de Recursos
RE 2006006859
NIF: G62572409
Representant: Joan Abelló Sanllehí
Adreça: Crta. Barcelona, 13, 3-1 17002 Girona
Projecte: “Increment de la producció agrícola i ramadera en

comunitats nadiues del municipi d’Anzaldo, del departament de
Cochabamba (Bolívia). “

Quantitat: 8.208,31 euros

4. Entitat: Intermón-Oxfam
RE 2006007060
NIF: G58236803
Representant: Martí Batllori
Adreça: C. Rutlla, 22 Despatx 10 (hotel Entitats) 17002

Girona
Projecte: “Projecte per a la sensibilització pels ciutadans de

Girona pel dret de totes les persones a una vida digna.”
Quantitat: 9.017,66 euros

5. Entitat: Metges del mon
RE 2006007018
NIF: G79408852
Representant: Miquel Torres
Adreça: C. Auriga, 2 principal 17005 Girona
Projecte: “Reducció dels danys associats a l’explotació

sexual infantil.... ciutat del salvador.”
Quantitat: 9.150,26 euros

6. Entitat: Acsur las segovias
RE 2006007155
NIF: G58237512
Representant: Josep Quintanas i Bosch
Adreça: Tv. Portal Nou, 10 2n 3º 17005 Girona
Projecte: “Fortalecimiento de la participación política de las

mujeres ....de tres municipios Quechuas de Bolivia.”
Quantitat: 5.365,50 euros


