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Girona, 5 d’abril de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-151843 (06.102.074)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre adopció d’un
acord.

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

Aprovar definitivament el PMU per a l’orde-
nació de volums dels carrers Rutlla/ Antic Roca,
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 definitiu i posa
fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent de la pu-
blicació 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 repo-
sició 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.

Normativa:
Proposta d’ordenació específica
Condicions de parcel·lació

Les dues parcel·les constituiran una sola en-
titat no podent ser considerades de manera in-
dividual. A partir d’aquest punt sempre farem
referència a la parcel·la ÚNICA RESULTANT.

La superfície màxima construïda de la última
planta serà de 39,58m/2

L’alineació de la façana de la última planta
paral·lela al carrer de la Rutlla es recularà 5,84
m. respecte del plànol d’alineació de façana del
mateix carrer.

L’alineació de la façana de la última planta
paral·lela al carrer Antich Roca es recularà res-
pecte de la façana del mateix carrer 1,16 m.

La Superfície màxima construïda per la última
planta quedarà definida per un rectangle de 4.07
m. per 9,73 m. i superfície de 39,58 m/2

La coberta de la última planta serà plana
permetent una volada màxima respecte del plà-
nol de tancament de 30 cm.

L’alçada lliure de la última planta serà de
2,60m.

Annex normatiu
1. En tot allò no regulat específicament en

aquest PEMU (regulació volumètrica de la úl-
tima planta), es d’aplicació la normativa del
PGOU vigent.

2. La delimitació del sector i descripció i re-
gulació específica de la última planta queden re-
ferenciades al plànol normatiu número 8.

3. Gestió.
Els propietaris estaran obligats a la cessió de

la part de parcel·la afectada per vialitat (plànol
núm. 6). La cessió serà prèvia a la llicència d’edi-
ficació.

La urbanització de la vorera del carrer de la
Rutlla s’executarà un cop enderrocada la cons-
trucció existent. Les despeses d’urbanització,
publicació del present PMU i quantes ocasioni
la seva execució aniran a càrrec dels propieta-
ris del sector.

Girona, 5 d’abril de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-151844 (06.102.075)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre adopció d’un
acord.

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 definitiu i posa
fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent de la pu-
blicació 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 repo-
sició 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.

Normativa:

L’ordenació detallada de l’edificació del sec-
tor és la fixada al plànol 6. Delimitació 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’aplicació les
determinacions del PGOU vigent.

Girona, 5 d’abril de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-151845 (06.102.076)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre adopció d’un
acord.

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

Aprovar definitivament la modificació pun-
tual del PE Torre de Taialà, 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 definitiu i posa
fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent de la pu-
blicació 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 repo-
sició 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.

Normativa:

Annex normatiu:

1. En tot allò no regulat específicament 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 que-
da redactat:

“L’edificació respectarà unes separacions
mínimes de tres metres en el front al carrer d’ac-
cés, en els laterals de la parcel·la i de 10 m. al fons
de la parcel·la.

Per a la parcel·la núm. 7 les distàncies als lí-
mits seran les establertes als plànols núm. 3 i 4
d’aquesta Modificació del Pla Especial Urbanís-
tic”.

Girona, 5 d’abril de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-151846 (06.102.077)

GIRONA

ANUNCI

de l’Ajuntament de Girona, sobre contractació
d’un subministrament.

Per decret de l’Alcaldia de 27 de març de
2006, es convoca licitació per adjudicar el con-
tracte de subministrament i instal·lació d’equi-
paments d’audio i video pel Teatre Municipal
de Girona, d’acord amb les condicions següents:
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Número d’expedient: 2006002555

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Forma d’adjudicació: Concurs

Import total licitació: 124.848,33 euros, IVA.
inclòs.

Objecte del contracte: Subministrament i instal·-
lació d’equipaments d’audio i video pel Teatre
Municipal de Girona.

(Veure clàusula 1 del plec).

Naturalesa i règim jurídic: Veure clàusula 2 del
plec.

Obtenció de documentació: Tant el plec de clàu-
sules que regeix el contracte, com la documen-
tació annexa, es trobaran a disposició dels lici-
tadors a la Secretaria General de l’Ajuntament
de Girona, Unitat de Compres, Plaça del Vi,
núm. 1 de Girona, de les 9 a les 14 hores.

També es pot consultar aquesta documenta-
ció a l’adreça web de l’Ajuntament de Girona:
http://www.ajuntament.gi/ic/tauler.php

Termini i lloc de lliurament: El termini pel sub-
ministrament i la total instal·lació de l’equipa-
ment d’audio i video serà d’un màxim de 30 dies,
a partir de l’adjudicació del contracte.

L’equipament d’audio i video haurà de ser
subministrat i instal·lat al Teatre Municipal de
Girona.

L’adjudicatàri no tindrà dret a indemnització
per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats als
béns abans del seu lliurament a l’Ajuntament de
Girona, excepte que aquest hagués incorregut en
mora per rebre’ls. (Veure clàusula 14b del plec).

Garanties i formes de constitució: S’estableix una
garantia definitiva equivalent al 4 % del preu
d’adjudicació del contracte, que l’empresa ad-
judicatària haurà de constituir de qualsevol de
les formes determinades en l’article 36 de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.

(Veure clàusula 8 del plec)

Pressupost base de licitació: El preu màxim de
la contractació es fixa en la quantitat de cent
vint-i-quatre mil vuit-cents quaranta-vuit euros
amb trenta-tres cèntims (124.848,33 +) IVA
inclòs.

Els licitadors hauran de disminuir en la seva
oferta l’esmentada quantitat.

Finançament: A càrrec de la partida: 0635 4520
60100 del pressupost municipal.

Obligacions de l’adjudicatari: Veure clàusula 14
a) del plec.

Proposicions dels licitadors: Veure clàusula 10
del plec.

Presentació de les proposicions:
La documentació continguda en els dos so-

bres es presentarà pel licitador o per mandatari
seu a la Secretaria General de l’Ajuntament de
Girona de 9 a 14 hores per a la seva incorporació
al registre corresponent.

El termini de presentació de proposicions serà
de 15 dies naturals a partir de la data de l’últi-
ma publicació oficial de l’anunci de licitació
(BOP o DOGC)

També podrà ser enviada la documentació per
correus. En aquest cas els dos sobres vindran
inclosos en un tercer i el licitador haurà de reme-
tre per fax (núm. 972 419 457) el justificant de la
data d’entrada a l’oficina de correus i anunciar

per fax, o telegrama en la mateixa data, la remissió
de l’oferta. Aquesta oferta no serà admesa si el
justificant i l’anunci de remissió es reben amb
posterioritat a la data i hora de la finalització del
termini expressats en l’anunci de licitació.

En el cas d’anunciar-se l’enviament de pro-
posicions per correus la data de l’obertura de
proposicions serà el dotzè dia següent al del ven-
ciment del termini de presentació, sense que
s’admetin les proposicions que es puguin rebre
amb posterioritat al desè dia del citat venciment.

Una vegada presentada una proposició, no
podrà ser retirada.

Si el dia de venciment del termini de presen-
tació de proposicions cau en dissabte o festiu,
es traslladarà al dia següent hàbil.

Obertura de les proposicions: L’ obertura de les
proposicions la realitzarà la Mesa de contracta-
ció el cinquè dia següent al del venciment del
termini de presentació de proposicions a les 13
hores. Si aplicat el còmput anterior, el dia d’ober-
tura de proposicions cau en dissabte o festiu,
l’obertura es realitzarà el següent dia hàbil.

Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 12 del plec.
Model de proposició:
“El Sr/a. (...) , amb NIF número (...) , i do-

micili a (...) , carrer (...) , en nom propi (o en
representació de l’empresa (...) ), domicili social
a (...) , carrer (...) , assabentat de la contractació
convocada per a optar al subministrament i
instal.lació d’equipaments d’audio i video pel
Teatre Municipal de Girona, es compromet a
efectuar-ne el subministrament per la quanti-
tat de (...) euros IVA inclòs (la quantitat hau-
rà d’expressar-se en lletres i xifres) i en el ter-
mini de (...) , d’acord amb les característiques
i condicions generals i tècniques expressades
en aquest contracte i en la seva proposició.

La proposició haurà d’incloure tots els requi-
sits i documents que es contenen a la clàusula
10 del plec, respectant les especificacions dels
productes continguts a l’annex.

Així mateix, declara responsablement que les
facultats de representació que ostenta són su-
ficients i vigents; que reuneix totes i cadascuna
de les condicions exigides per contractar amb
l’Administració, previstes als articles 15 a 19 del
TRLCAP, aprovat per Reial decret legislatiu 2/
2000, que no es troba incurs en cap de les pro-
hibicions per contractar previstes a l’article 20
del TRLCAP; i que es troba al corrent del com-
pliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

(lloc, data i signatura del licitador)”

Girona, 27 de març de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-151307 (06.096.135)

GIRONA

ANUNCI

de l’Ajuntament de Girona, sobre provisió de
places.

La Junta de Govern Local, en sessió celebra-
da el dia 23 de març de 2006, va acordar aprovar
les bases de les convocatòries de les places
vacants de la plantilla de personal, objecte
d’oferta pública d’ocupació per a l’exercici
2006, les característiques de les quals s’indiquen
a continuació:

AJUNTAMENT DE GIRONA

Funcionaris:

G=grup; N=núm. places; C.D.=nivell C.D.

G Escala Denominació N N Sistema provisió
A Adm. Especial Intendent 1 27 concurs-oposició
A Adm. Especial Tècnic Superior 1 23 concurs-oposició

promoció interna
B Adm. Especial Tècnic mitjà 2 20 oposició lliure
B Adm Especial Tècnic mitjà 1 20 concurs-oposició

Defensora ciutadà Promoció interna
C Adm. Especial Sergent 1 19 concurs-oposició

Promoció interna
Sistema obert

D Adm. Especial Caporals 2 18 Concurs-oposició
Promoció interna

D Adm. Especial Agent 2 15 oposició lliure
D Adm. Especial Agent 1 15 concurs oposició

Mobilitat interadministrativa

Laborals:

G Escala Denominació N N Sistema provisió
A Adm. Especial Enginyer superior 1 25 oposició lliure
A Adm. Especial Tècnic superior 1 25 concurs-oposició

Serveis Socials Promoció interna
A Adm. Especial Tècnic superior 1 23 concurs-oposició

 informàtica Promoció interna


