
Castell-Platja d’Aro, 29 d’abril de
2004.— El Secretari acctal. Signat: Angel
Pérez i Pérez. Davant meu. L’Alcalde-
President. Signat: Joan Giraut i Cot.

Núm. 4.616
AJUNTAMENT DE

L’ESCALA

Edicte sobre aprovació definitiva del
canvi de sistema per a la gestió del Pla
Parcial del SUP V, dels Cossis

El Ple de l’Ajuntament, reunit en ses-
sió ordinària el dia 7 d’abril de 2004, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:

PRIMER.- Atorgar l’aprovació defini-
tiva al canvi de sistema de gestió de Pla
Parcial del SUP V, Els Cossis, pel de
Compensació a l’empara dels articles 169
i 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s’aprova la refosa de
textos legals vigents a Catalunya en matè-
ria urbanística.

SEGON.- Publicar el present acord al
BOP de Girona de conformitat i als efec-
tes del que disposa l’art. 39 del Regla-
ment de Gestió Urbanística aprovat pel
RD 3288/1978.

L’Escala, 23 d’abril de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Josep Mª. Guinart i
Solà.

Núm. 4.774
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació inicial projecte exe-
cució i adequació per a usos del Centre
Cultural l’Estació

Aprovat inicialment per la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 29 d’abril de 2004, el
“Projecte d’execució i adequació per a
usos del Centre Cultural l’Estació”, de
conformitat amb el que disposa l’art.
235.2b) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya;
s’exposa l’expedient i tot l’actuat a l’Ofi-
cina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’Urbanisme,  perquè pugui ésser exami-
nat i presentar-se, en el seu cas, escrits
d’al·legacions al Registre General, en el
termini de 30 dies, comptats des de la
última publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província.

Girona, 30 d’abril de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 4.617
AJUNTAMENT DE

L’ESCALA

Edicte sobre aprovació definitiva del
projecte Estudi de Detall UA 113

El Ple de l’Ajuntament, reunit en ses-
sió ordinària el dia 7 d’abril de 2004, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:

PRIMER.- Aprovar definitivament el
projecte d’Estudi de Detall de volum, de
la UA 113, situat al carrer Pintor Ribera,
a l’Escala. 

SEGON.- Publicar el present acord al
BOP i remetre un exemplar del projecte i
el seu expedient de tramitació administra-
tiva a la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Girona pel seu coneixement.

L’Escala, 23 d’abril de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Josep Mª. Guinart i
Solà.

Núm. 4.775
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació inicial Pla de
Millora Urbana UA 82 Avellaneda

Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4
de maig de 2004, el “Pla de Millora
Urbana UA 82 Avellaneda”, s’exposa
l’expedient i tot l’actuat a l’Oficina
d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’Urbanisme,  perquè pugui ésser exami-
nat 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 Cata-
lunya, de conformitat amb el que disposa
l’art. 83.4 de la Llei 2/2002, de 14 de
març d’Urbanisme.

Girona, 5 de maig de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 4.776
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació inicial projecte
urbanització Sector Mas Masó

Aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4
de maig de 2004, el “Projecte d’urbanit-
zació del Sector Mas Masó”, s’exposa

l’expedient i tot l’actuat a l’oficina
d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’Urbanisme, perquè pugui ésser exami-
nat i presentar-se, en el seu cas, escrits
d’al·legacions al Registre General, pel
termini de 20 dies, comptat des de la
publicació del present edicte en el Butlletí
Oficial de la Província.

Girona, 5 de maig de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.

Núm. 4.777
AJUNTAMENT DE

GIRONA

Edicte d’aprovació definitiva projecte
modificació àmbit UA i projecte de repar-
cel·lació UA Can Turon

El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 4 de maig de 2004, va
adoptar el següent acord:

“1r.- Estimar parcialment les al·lega-
cions, en el  sentit que s’indica en
l’informe tècnico-jurídic obrant a l’expe-
dient, del que se’n donarà trasllat als
al.legants, en la seva part necessària.

2n.- Aprovar definitivament el pro-
jecte de “modificació de l’àmbit de la
U.A. i el projecte de reparcel.lació de la
U.A. Can Turon, 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 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, 5 de maig de 2004.—
L’Alcaldessa. Signat: Anna Pagans i
Gruartmoner.
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Núm. 4.615
AJUNTAMENT DE

L’ESCALA

Anunci sobre les bases concurs oposi-
ció lliure 2 places d’agent de la Policia
Local

En sessió plenària de data 7 d’abril de
2004, s’han aprovat les bases per cobrir
mitjançant concurs oposició lliure 2 pla-
ces d’agent de la policia local, que es
detallen tot seguit. aquestes places es
podran ampliar amb les vacants que es
puguin produir abans de l’inici de la pri-
mera prova:

“BASES PER COBRIR MIT-
JANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE 2 PLACES D’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CON-
VOCATÒRIA

Aquestes bases tenen per objecte la
regulació del procediment per a l’accés,
pel sistema de concurs oposició lliure de
2 places d’agent de la policia local,
enquadrades en l’escala d’administració
especial, subescala de serveis especials,
escala bàsica, grup de titulació D, dotades
amb les retribucions que corresponguin
d’acord amb la relació de llocs de treball
i la legislació vigent.

Les funcions a desenvolupar són les
que els puguin ser encomanades d’acord
amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les
policies locals i, en el seu cas, en el regla-
ment del cos aprovat per l’Ajuntament.

SEGONA.- REQUISITS DELS ASPI-
RANTS

Per prendre part en aquesta convo-
catòria, els aspirants han de complir els
requisits següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord
amb la legislació vigent.

b) Estar en possessió del títol de gra-
duat o graduada en educació secundària,
graduat o graduada escolar, tècnic o tèc-
nica corresponent a cicles formatius de
grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar
corresponent a formació professional de
primer grau o un altre d’equivalent o
superior. 

c) Haver complert 18 anys i no supe-
rar els 38. 

d) No haver estat condemnat per cap
delicte. No estar inhabilitat per a l’exer-
cici de les funcions públiques ni estar
separat mitjançant expedient disciplinari
del servei de cap administració pública.
Serà aplicable, tanmateix, el benefici de
la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho
acrediti mitjançant el corresponent docu-
ment oficial.

e) No patir cap malaltia ni estar afec-
tat per cap impediment físic o psíquic que
impossibiliti el normal exercici de les
funcions pròpies de la categoria.

f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m
les dones i 1,70 m els homes, que serà
comprovada a la revisió mèdica.

g) Estar en possessió dels permisos de
conduir de les classes A i B i de l’autorit-
zació per poder conduir vehicles priorita-
ris (BTP).

h) Compromís de portar armes, que es
prendrà mitjançant declaració jurada. 

i) Complir les condicions exigides per
exercir les funcions que els puguin ésser
encomanades, d’acord amb el que deter-
minen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les
disposicions que la despleguin i el regla-
ment del cos de policia local.

Tots els requisits s’han de complir el
darrer dia de presentació de sol·licituds,
llevat de l’autorització per poder conduir
vehicles prioritaris que s’ha de presentar
abans del nomenament com a funcionari
en pràctiques o abans de la finalització
del curs selectiu. 

TERCERA.- SOL·LICITUDS 
Les sol·licituds per prendre part en el

procés de selecció s’han de presentar al
Registre General de l’Ajuntament, dins el
termini improrrogable de 20 dies naturals,
a comptar des del següent al de l’última
publicació als Diaris Oficials, i s’han
d’adreçar al president de la Corporació.
També poden presentar-se en qualsevol
de les altres formes previstes a l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Els aspirants han de manifestar en
aquesta sol·licitud que reuneixen tots i
cadascun dels requisits exigits en la base
segona, i que prenen el compromís de
portar armes de foc, d’acord amb les con-
dicions establerts a la legislació vigent.

Les sol·licituds han d’anar acompa-
nyades d’un currículum vitae de l’aspi-
rant, de fotocòpies del DNI, dels permisos
i dels títols acadèmics exigits a la base
segona i de la documentació acreditativa
dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de
concurs. Tots els documents s’han de pre-
sentar mitjançant fotocòpies degudament
compulsades.

QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS
Un cop finalitzat el termini de presenta-

ció de sol·licituds, la presidència de la cor-
poració, o autoritat delegada, dictarà resolu-
ció en el termini màxim d’un mes, aprovant
les llistes d’aspirants admesos i exclosos, i
indicarà el lloc on es troben exposades al
públic les llistes completes certificades i
concedirà un termini de deu dies per a
esmenes o possibles reclamacions.

Les al·legacions presentades seran
resoltes en el termini màxim de trenta
dies, transcorregut el qual, sense que
s’hagi dictat resolució, les al·legacions
s’entendran desestimades.

CINQUENA.- TRIBUNAL QUALI-
FICADOR.

El tribunal qualificador es constituirà
de la manera següent:

- President: L’Alcalde, o regidor en
qui delegui

- Vocals: El Regidor delegat de segu-
retat ciutadana.

Un Regidor de l’oposició.
El Cap del cos de Policia Local.
Un representant de la Direcció Gene-

ral de Seguretat Ciutadana.
Un representant de l’Escola de Policia

de Catalunya.
Un representant dels treballadors.
- Secretari: El de la corporació.
En cas que el secretari no sigui mem-

bre del tribunal, actua amb veu però sense
vot.

El tribunal ha d’estar integrat, a més,
pels membres suplents respectius que han
de ser designats conjuntament amb els
titulars.

La designació nominal dels membres
del tribunal es farà per resolució del pre-
sident de la corporació o de l’autoritat en
la que hagi delegat i es publicarà conjun-
tament amb l’anunci de l’aprovació de
llistat d’admesos i exclosos

El tribunal no pot constituir-se ni
actuar sense l’assistència de més de la
meitat dels seus membres, titulars o
suplents indistintament, a més de la del
president o presidenta i del secretari o
secretària o de les persones que els subs-
titueixin.

El tribunal pot disposar la incorpora-
ció a les seves tasques de tècnics i tècni-
ques especialistes per a totes o algunes de
les proves, els quals actuaran amb veu
però sense vot per debatre, en les sessions
del tribunal, les qüestions que se’ls sot-
metin relatives a les matèries de la seva
competència.

Als efectes previstos en el Real
Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei (BOE
30/05/02), el tribunal qualificador és clas-
sifica en la categoria tercera.

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ.
La selecció pel sistema de concurs

oposició consisteix en la valoració de
determinades condicions de formació,
mèrits o nivell d’experiència relacionats
amb la tasca policial a exercir i en la
superació de les proves corresponents. La
puntuació obtinguda en la fase de concurs
no podrà aplicar-se per superar els exerci-
cis de la fase d’oposició.
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