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Entitat adjudicadora:  
a) Organisme: Ajuntament de Fontcoberta 
b) B) Dependència que tramita l’expedient: 
Secretaria 
Objecte del contracte: La gestió del servei del 
bar del centre Social i Esportiu (Piscina 
Municipal). 
 
Termini del contracte: 3 mesos. 
 
Garantia definitiva: 500,00 euros. 
 
Tramitació, procediment i forma d’ajudicació: 
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Forma: Concurs. 
 
Obtenció de documentació i informació: 
a) Entitat: Corporació Local: Fontcoberta 
b) Domicili: Plaça Major, 1 
c) Localitat i codi postal: Fontcoberta. 17833 
d) Telèfon i FAX : 972 574139. 
e) Data límit per a l’obtenció de documents i 
informació: Un dia abans de prescriure la 
presentació d’ofertes. 
 
Presentació d’ofertes: 
a) Data límit de presentació: Vint-i-sis dies 
naturals a comptar de l’endemà de la publi-
cació d’aquest edicte al BOP. 
b) Documentació a presentar: La detallada en 
el Plec de Clàusules. 
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Font--
coberta. 
 
Obertura de les ofertes. 
A les 14 h. del dia hàbil següent al de la 
finalització del termini de presentació de 
proposicions, a la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament. 
 
Despeses dels anuncis:  
Les despeses de publicació dels anuncis seran 
a càrrec del concessionari. 
 
Fontcoberta, 27 d’abril de 2007  
 
Jaume Roura i Noguer 
Alcalde  
 
 
Núm. 6526 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva de la 

proposta de reparcel·lació voluntària del 
Sector Camp de la Coma 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 8 de maig de 2007, va adoptar el següent 
acord:  
 
Aprovar definitivament la proposta de 
reparcel·lació voluntària del Sector Camp de la 
Coma, de conformitat amb el que disposa l’art. 
164.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, en 
relació amb l’art. 113 del DL 1/2005, de 26 de  
 
 

juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme. 
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa 
fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós-administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de dos mesos comptats a partir del 
dia següent de la publicació d’aquest Edicte. 
Potestativament 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-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, 9 de maig de 2007 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 6527 

AJUNTAMENT DE 
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva de la 

proposta de reparcel·lació voluntària del 
Sector La Pabordia 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 8 de maig de 2007, va adoptar el següent 
acord:  
 
Aprovar definitivament la proposta de 
reparcel·lació voluntària del Sector La 
Pabordia, de conformitat amb el que disposa 
l’art. 164.2 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, en relació amb l’art. 113 del DL 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme. 
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa 
fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós-administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de dos mesos comptats a partir del 
dia següent de la publicació d’aquest edicte.  
Potestativament 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-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, 9 de maig de 2007  
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
Núm. 6528 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial de la modi-

ficació del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni - Annex 2 - Elements 

 
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, 
en sessió celebrada el dia 8 de maig de 2007, 
la modificació del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni - Annex 2 - Elements, de con-
formitat 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’Oficina d’Infor-
mació Ciutadana i a l’Àrea d’Urbanisme, 
perquè pugui ser examinat 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 d’aquest edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
premsa local.  
 
Girona, 9 de maig de 2007  
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
Núm. 6529 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial del projecte 

d’accés a la Ctra. C-65 de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona, en el terme municipal de 
Girona, Sector Camp de la Coma 

 
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, 
en sessió celebrada el dia 8 de maig de 2007, 
el projecte d’accés a la Ctra. C-65 de Sant 
Feliu de Guíxols a Girona, en el terme 
municipal de Girona, Sector Camp de la 
Coma, de conformitat amb el que disposa l'art. 
87.6 en relació amb l’art. 113.2 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 Ciutadana 
i a l’Àrea d’urbanisme, perquè pugui ser 
examinat 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 publi-
cació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província i en la premsa local.  
 
Girona, 9 de maig de 2007  
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  


