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CODI.-DENOMINACIÓ P D V
— Professor EMAD (A) ......................................................... 1 1 -
— Professor EMAD (A) a extingir ........................................ 1 1 -
— Professors EMAD (A) ........................................................ 6 0,80 4
— Professor EMAD (B) a extingir ......................................... 1 1 -
— Tècnic Mitjà Formació Ocupacional (B) .......................... 1 1 -
— Monitor Taller IME (C) ...................................................... 1 1 1
— Tècnic Mitjà d’Organització Educativa (B) ...................... 1 0,50 1
— Director IME (B) ................................................................ 1 0,50 1
— Logopedes (B) ..................................................................... 1 0,50 1
— Logopedes (C) ..................................................................... 2 0,50 -
— Monitor IME (C) ................................................................. 1 0,50 -
— Conserges adscrits a Educació (E) ..................................... 6 1 -
— Conserges adscrits a educació (E) ..................................... 1 0,50 1
03.1.-Àrea de Medi Ambient:
— Tècnic Mitjà Medi Ambient (B) ........................................ 1 1 -
03.2.-Àrea de Patrimoni:
— Tècnic Mitjà Patrimoni (B) ................................................ 1 1 -
04.1.-Àrea de Cultura:
— Tècnics Auxiliars Biblioteca (C) ........................................ 3 1 -
— Tècnic/a Mitjà de Cultura (B) ............................................ 1 1 1
— Tècnic/a Auxiliar adscrit a Cultura (C) ............................. 1 1 -
— Conserge adscrit a Cultura (E) .......................................... 2 1 1
— Auxiliar Tècnic del Teatre Municipal-Cap Tècnic (D). ... 1 1 -
— Director Orquestra Municipal ........................................... 1 0,53 1
04.2.-Àrea de Participació Ciutadana:
— Tècnic/a Auxiliar adscrit a Participació Ciutadana (C) ... 1 1 1
05.1.-Àrea de Governació i Mobilitat:
— Tècnic de Governació i Serveis (Grup C a extingir) ........ 1 1 -
— Auxiliar Tècnic de Via Pública (D) ................................... 1 1 -
— Operari U.O.S (E). .............................................................. 5 1 2
— Oficial Pintor U.O.S (E). .................................................... 1 1 -
— Oficial Electricista U.O.S (E) ............................................. 1 1 -
— Oficial Paleta U.O.S (E). .................................................... 5 1 3

CODI.-DENOMINACIÓ P D V
06.2.-Àrea de Comerç i Indústria:
— Dinamitzador Laboral (B) .................................................. 1 1 -
— Tècnic Mitjà d’Inserció Laboral (B) .................................. 1 1 -
— Auxiliar Administrativa (D) .............................................. 1 1 -
06.3.-Àrea de Turisme:
— Auxiliar ................................................................................. 1 0,75 -
07.1.-Àrea de Sanitat:
— Aux Administratiu Àrea Bàsica de Salut (D) .................. 2 1 -
— Aux Administratiu Àrea Bàsica de Salut (D) .................. 1 0,50 -
— Diplomades Infermeria ATS (B) ....................................... 3 1 -
— Metge Àrea Bàsica de Salut (A) ........................................ 1 1 -
— Coordinador local de sanitat (B) ....................................... 1 0,50 -
07.2.-Àrea de Benestar Social:
— Treballador/a Social (B) ...................................................... 2 1 -
— Educador/a Social (B) ......................................................... 1 1 -
— Treballador/a familiar (E) ................................................... 1 0,50 -
— Treballador/a Familiar (E) ................................................. 2 1 -
— Auxiliar Administrativa (D) .............................................. 1 1 -
— Professor Formació Adults (B) .......................................... 1 0,32 -
08.1.- Àrea d’Urbanisme:
— Arquitecta ............................................................................ 1 1 -
— Arquitecta Tècnica .............................................................. 1 1 -
09.1.-Àrea de Joventut:
— Tècnic Mitjà de Joventut (B) .............................................. 1 1 1
— Tècnic Auxiliar adscrit al Casal de Joves (C) ................... 2 1 -
— Tècnic Auxiliar Punt d’Informació Juvenil (C) ................ 1 1 -
09.2.-Àrea d’Esports:
— Tècnic d’Esports
Responsable d’Àrea (Grup C a extingir) ............................... 1 1 -
— Auxiliar Tècnic Esportiu (D) ............................................. 2 1 -
— Auxiliar Tècnic Esportiu (D) ............................................. 1 0,80 -
— Conserges Pavellons Esport (E) ........................................ 3 1 -
— Manteniment instal·lacions esportives (E) ....................... 1 1 -
— Conserge Instal·lacions (E) ................................................ 1 0,50 1

El que és fa públic per donar compliment a
l’art. 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les Entitats Locals.

La Garriga, 8 de gener de 2007

MIQUEL PUJOL I JORDÀ

Alcalde

PG-174561 (07.011.140)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre aprovació d’un
projecte de modificació en matèria urbanística.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 9 de gener de 2007, va adoptar el següent
acord:

Deixar en suspens l’acord d’aprovació pro-
visional adoptat pel Ple en sessió del dia 12 de
desembre de 2006, i aprovar definitivament el
projecte de modificació de l’àmbit de la UA 73
La Creueta, de conformitat amb el que dispo-
sa l’art. 113 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanis-
me.

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.

Girona, 10 de gener de 2007

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-175035 (07.016.036)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre aprovació d’un
pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 9 de gener de 2007, va adoptar el següent
acord:

Aprovar definitivament el PMU d’ordenació
de volums de l’Avinguda Josep Tarradellas -
Pont Major, de conformitat amb el que dispo-
sa l’art. 79 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme,
i donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de Girona.

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.

ANNEX NORMATIU

1. Les condicions d’ordenació de l’edificació
es regiran pel definit específicament en aquest
document, així com per l’article 216 de les Nor-
mes Urbanístiques - corresponent a la qualifi-
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cació determinada (4.2)-; la resta de paràmetres
no definits s’ajustarà als paràmetres definits en
les normes urbanístiques i ordenances d’edifi-
cació vigents.

2. La delimitació de l’àmbit correspon al
definit en el plànol 04 de planejament proposat,
amb una superfície total de 10.427,61 m2.

3. La regulació específica dels paràmetres
urbanístics correspondrà als següents:
— L’edificabilitat serà l’aplicació del coeficient
net d’edificabilitat 1,00 m2 sostre/m2 sol, essent
com a màxim de 10.427,61 m2, corresponent al
total de les edificacions.
— La posició relativa de l’edificació serà la gra-
fiada en el plànol normatiu d’ordenació 04, amb
una distància mínima de 5.00 m de l’edificació
al carrer. La superfície màxima d’ocupació de
l’edificació principal serà de 4.660,52 m2, corres-
ponent a la superfície grafiada.
— El nombre màxim de plantes correspon a
PB+2PP; i l’alçada reguladora de 9.50 m, pel que
correspon a l’edificació principal.
— El pati d’illa resultant serà ocupable parci-
alment (02b) per edificacions auxiliars; l’ocupa-
ció màxima serà el 45% del total de la superfí-
cie del pati d’illa, l’alçada màxima de l‘edificació
serà de 3.00 m i la distància mínima de l’edifi-
cació secundària al carrer serà també de 5.00 m
com a mínim.

Girona, 10 de gener de 2007

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-175036 (07.016.037)

RUBÍ

EDICTE

de l’Ajuntament de Rubí, sobre aprovació d’un
pla urbanístic.

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària del dia 29-09-2006, adoptà l’acord que
es transcriu seguidament, es fa públic pel vos-
tre coneixement:

“Atès que en data 18.09.1996 la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, va aprovar defini-
tivament el Pla Parcial del Sector Y, subsector
Nord, zona Est .

Atès que en data 04.09.2002, el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques va apro-
var definitivament la Modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana per la determina-
ció i canvi d’ús d’una part del sostre comercial
en sostre per habitatge al Sector Y, que afecta
els tres subsectors en què s’ha desenvolupat el
Sector Y.

Atès que, pel què fa al Pla Parcial del Sector
Y, subsector Nord, zona Est, la modificació
puntual de referència estableix una limitació
d’usos a les plantes baixes compatibles amb la
superfície destinada a habitatge que, per tal de
potenciar el teixit comercial de l’Avinguda Josep
Ferrer i Domingo i adequar-se a les necessitats
actuals pel que fa al desenvolupament d’aquest
Sector, es proposa modificar, en el sentit que a
les plantes baixes es pugui alternar la superfí-
cie destinada a ús residencial amb altres usos
compatibles, així com d’establir l’obligatorietat

de destinar a ús comercial les plantes baixes amb
front a l’Avinguda Josep Ferrer i Domingo,
sense que en cap cas comporti un augment de
sostre ni de densitat.

Atès que, per reflectir aquesta modificació,
s’afegeix un únic article a la normativa urbanís-
tica, motiu pel qual cal tramitar una modifica-
ció puntual del Pla General d’Ordenació Urba-
na, que reguli aquesta modificació dels usos
admesos a les plantes baixes.

Vist el que s’estableix a l’article 83 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol en relació a la
tramitació dels plans urbanístics derivats, apli-
cable per remissió de l’article 94 del mateix cos
legal.

Vist el contingut de l’informe jurídic emès a
l’efecte, que es té per reproduït i incorporat a
aquest acord.

Vistes les competències atorgades en virtut
de l’article 52.2.c) del decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

S’acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
per la determinació d’usos a les plantes baixes
al Sector Y, subsector Nord, zona Est.

Segon.- Exposar l’expedient a informació
pública pel termini d’un mes, mitjançant edic-
tes a inserir al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels diaris de més divulgació
en l’àmbit supramunicipal, i a la premsa local.

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectori-
als.

Quart.- Concedir audiència als ajuntaments
l’àmbit territorial dels quals confini amb el mu-
nicipi de Rubí.”

Rubí, 15 de gener de 2007

JOSEP MA. NASARRE I PUIG

Secretari general

PG-175042 (07.016.040)

SALOU

ANUNCI

de l’Ajuntament de Salou, sobre licitació d’un
contracte de serveis.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Salou.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Suport Intern - Secció de Contracta-
ció.

c) Número d’expedient: 326/2006

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Producció i im-

pressió d’un llibre recull dels 17 anys de govern
a l’Ajuntament de Salou.

b) Divisió per lots i número: No.
c) Lloc d’execució:
d) Termini d’execució: Fins a la data límit del

20 de març de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació. Import total:
37.000 euros, IVA inclòs.

5. Garantia provisional: 740 euros.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Salou.
b) Domicili: Passeig de la Segregació, 4.
c) Localitat i codi postal: Salou 43840.
d) Telèfon: 977 30 92 00
e) Telefax: 977 30 92 24
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: El dia en que finalitzi el període de
presentació de proposicions.

7. Requisits específics del contractista.
Els requisits de capacitat i solvència per par-

ticipar en el concurs s’especifiquen en les clàu-
sules 9 i 15 del Plec de clàusules administratives
particulars.

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de
participació.

a) Data límit de presentació: La del venci-
ment del termini de 15 dies naturals comptats
a partir del dia següent de l’ultima publicació
d’aquest anunci de licitació en el BOPT o
DOGC.

Adreça de correu electrònic per anunciar la
tramesa de la proposició per Correus o a través
d’un Registre Públic:

serveicontractacio@salou.org.
b) Documentació a presentar: S’estableix a

la clàusula 15 del Plec de clàusules administra-
tives particulars.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Salou. Registre

General.
2. Domicili: passeig de la Segregació, 4.
3. Localitat i codi postal: Salou, 43840.
c) Termini durant el qual el licitador estarà

obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Salou.
b) Domicili: Passeig de la Segregació, 4.
c) Localitat: Salou.
d) Data: S’assenyalarà per la Mesa de Con-

tractació i es comunicarà als licitadors amb una
antelació mínima de 48 hores.

e) Hora: Idem.

10. Altres informacions: Contra l’acord de la
Junta de Govern Local, adoptat el 15 de gener
de 2007, pel qual es convoca aquest concurs i
s’aproven els Plecs de contractació, que és de-
finitiu en via administrativa, els interessats po-
den interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de l’última publicació d’aquest
anunci en el DOGC o en el BOPT. Alternati-
vament, i de forma potestativa, poden interposar
recurs de reposició davant del mateix òrgan que
ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a comp-
tar des de l’endemà de l’última publicació
d’aquest anunci en els diaris i butlletins oficials
assenyalats.

Sens perjudici del peu de recursos anterior,
els interessats en la licitació poden presentar re-


