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AYUNTAMIENTOS
ALBINYANA

L’Aldea, 17 d’octubre de 2005

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Albinyana, sobre aprobación de unas bases.

DANIEL ANDREU I FALCÓ
Alcalde president

El Ple de l’Ajuntament d’ Albinyana, en sessió ordinària de data 6 d’octubre de 2005, va
aprovar inicialment les bases reguladores de la
concessió d’ ajuts per a l’adquisició de llibres
escolars i per assistència a menjador.
L’acord esmentat, juntament amb l’expedient,
és sotmeten a tràmit d’ informació pública per
un termini de vint dies , als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.
Si durant aquest termini no es presenten reclamacions ni al·legacions, l’acord s’entendrà
definitivament adoptat.
Albinyana, 7 d’octubre de 2005
QUIM NIN BORREDA
Alcalde
PG-136905 (05.292.079)

ALBINYANA
ANUNCIO
del Ayuntamiento de Albinyana, sobre aprobación de un proyecto de obras.
Per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2005 es va aprovar
inicialment el següent projecte redactat per
l’arquitecte Albert Jené Pla:
—Condicionament d’espai públic al carrer
cirerer de la Papiola a Albinyana.
La qual cosa es fa pública perquè se’n prengui coneixement.
La documentació que integren els esmentats
projectes, es podrà examinar a la secretaria de
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies a
partir de l’endemà de la inserció en el BOP
d’aquest anunci.
Les persones, que es considerin afectades,
podran presentar dins d’aquest termini les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes. En cas de no presentar-se’n, els projectes
restaran aprovades definitivament .
Albinyana, 10 d’octubre de 2005
QUIM NIN BORREDA
Alcalde
PG-136904 (05.292.077)

L’ALDEA
ANUNCIO
del Ayuntamiento de L’Aldea, sobre nombramiento de personal.
Per Decret d’Alcaldia-Presidència de data 11
d’octubre del 2005, s’ha nomenat secretari-interventor accidental de l’Ajuntament de l’Aldea
al funcionari de carrera Sr. Joaquim Miracle i
Romeu durant el període en què estigui de baixa
la secretària-interventora.

PG-137061 (05.292.096)

AVINYONET DEL PENEDÈS
ANUNCIO
del Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès,
sobre aprobación inicial de una operación jurídica complementaria de un proyecto.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
del dia 7 d’octubre de 2005, va aprovar inicialment l’operació jurídica complementària del
Projecte de Compensació del PERI Can Mitjans, promoguda i presentada per la Junta de
Compensació Can Mitjans. S’obre el tràmit
d’informació pública pel termini d’un mes, a
comptar des de la darrera publicació d’aquest
anunci al BOP de Barcelona o al DOGC, perquè es puguin formular les al·legacions que
s’estimin oportunes. Durant aquest termini es
concedirà audiència als interessats, amb citació
personal. Si al llarg d’aquest tràmit no es presentés cap al·legació o reclamació, l’operació
jurídica complementària, abans esmentada,
s’entendrà aprovada de forma definitiva.
Avinyonet del Penedès, 10 d’octubre de 2005
JOAN MARCÉ CASAS
Alcalde
PG-136776 (05.291.062)

BALSARENY
EDICTO
del Ayuntamiento de Balsareny, sobre aprobación de varios proyectos de obras.

tra aquests acords, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la reposició de la notificació
corresponent, si bé, quan l’immoble afectat estigui ubicat en una altra província, el recurs
s’haurà d’interposar davant el jutjat contenciós
administratiu que tingui competència territorial
en la circumscripció on radiqui l’immoble afectat.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu silenci que es produeix pel transcurs d’un mes
a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva resolució - el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’entengui desestimat.
Balsareny, 13 d’octubre de 2005
FRANCESC SOLDEVILA I MUNNÉ
Alcalde
PG-137021 (05.291.147)

BARCELONA.
INSTITUTO MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN
ANUNCIO
del Instituto Municipal de Educación de Barcelona, sobre ampliación de la bolsa de trabajo.
La Presidenta de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona, va aprovar amb data
4 d’octubre de 2005, les bases i la convocatòria
pública per a l’ampliació d’una borsa de treball
per cobrir temporalment, i en règim de substitució i/o interinatge, les vacants que es puguin
produïr a la plantilla de conserges als centres
docents públics de la ciutat.

En compliment de l’article 38 del decret 179/
95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals es fa
pública l’aprovació definitiva, pel ple de
l’Ajuntament celebrat en data 29 de setembre
de 2005, dels següents projectes:
—Aprovar definitivament el projecte de
l’obra de consolidació i adequació d’un solar
destinat a equipament municipal, redactat per
l’arquitecte Sr. Jordi Álvarez i Farràs i amb un
pressupost d’execució per contracte de tres-cents
vint-i-nou mil sis-cents vuitanta-set euros amb
noranta-quatre cèntims (329.687,94 euros).
—Aprovar definitivament el projecte i
l’annex de l’obra de camp de futbol municipal
i edificis d’espais complementaris, redactat per
l’arquitecte Sr. Jordi Álvarez i Farràs i amb un
pressupost d’execució per contracte de quatrecents set mil quatre-cents quatre euros amb
noranta-quatre cèntims (407.404,94 euros).

Les persones que desitgin prendre part en el
procés selectiu hauran de presentar instància,
on faran constar explícitament que compleixin
els requisits exigits per participar, i currículum
vitae acompanyat de la documentació justificativa dels requisits exigits així com fotocòpia
acreditativa dels mèrits al.legats, al Registre
General de l’IMEB. Plaça d’espanys, 5 Planta
baixa, en horari de 8.00 a 14.30 hores de dilluns
a divendres. dins el termini de 20 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació del present
anunci.

Contra aquests acords, que són definitius en
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que els ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent a aquesta publicació.

JOAN IGNASI PÉREZ I TORÍO
Secretari delegat

Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament con-

Les bases i la convocatòria es poden consultar
a l’adreça d’internet www.bcn.es/educació i al
Punt d’Atenció de l’Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona. Plaça d’Espanya,
5, planta baixa)
Barcelona, 5 d’octubre de 2005

PG-136742 (05.292.040)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

BESCANÓ
ANUNCIO
del Ayuntamiento de Bescanó, sobre contratación
de obras.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Bescanó de data 26 de setembre de 2005, s’aprovà el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la subhasta
pública per a la contractació de l’obra de construcció de dues pistes de tennis i ordenació de
l’entorn a l’hort de can Puig de Bescanó,i atesos els articles 277 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,i
49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, s’exposen
a informació pública durant 20 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la inserció
d’aquest anunci en el BOP i en el DOGC, per
tal que s’hi puguin presentar reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia subhasta pública
i l’obertura del tràmit d’admissió d’ofertes.
Objecte del contracte: L’execució del projecte de
construcció de dues pistes de tennis i ordenació
de l’entorn.
Termini d’execució: 3 mesos.
Tipus de licitació: 183.562,80 euros.
Garantia provisional: el 2 per cent del preu de
licitació.
Garantia definitiva: el 4 per cent del preu d’adjudicació.
Classificació exigida:
- Grup C; subgrup 6; categoria d.
— Grup A; subgrup 2; categoria a.
— Grup C; subgrup 4; categoria c.
Model de proposició i documentació a presentar: ve detallat en la clàusula 15ª del plec de clàusules administratives particulars.
Els contractistes interessats hauran de presentar la seva candidatura a la Secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina (de 10.00 a 14.00),llevat del dissabte,tal i com disposa l’article 78.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2000, durant els 26
dies naturals següents a la darrera publicació de
l’anunci de licitació comptats des de l’endemà
de la publicació en el BOP i DOGC.
Informació i recollida de documentació:
Ajuntament de Bescanó
Secretaria, Secció de Contractació
Plaça Joan Maragall, número 3
17162. Bescanó
Telèfon: 972.44.00.05
Fax: 972.44.27.02.
Bescanó, 29 de setembre de 2005
XAVIER SOY I SOLER
Alcalde
PG-137034 (05.291.159)

BLANES
EDICTO
del Ayuntamiento de Blanes, sobre provisión de
plazas.
En sessió de data 8 de setembre de 2005 la
Junta de Govern Local va aprovar les bases es-
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pecífiques per a cobrir places vacants en la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i previstes
a l’Oferta Pública d’ocupació de l’any 2005, les
quals es regiran per les Bases Generals aprovades en sessió plenària del dia 3 de novembre de
1993 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 2 de data 4 de gener
de 1994, Diari de la Generalitat de Catalunya
número 1.832 de data 15 de desembre de 1993
i en l’anunci del Butlletí Oficial de l’Estat número 28 de data 2 de febrer de 1994, segons la següent convocatòria :

Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca – Av. Sant Francesc, 29. 17001 GIRONA.”.

PF. Convocatòria núm. 14/05. 1 pl. Tècnic mig
de Promoció Econòmica (cap de secció) funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició.

PG-137022 (05.291.148)

Les bases específiques d’aquesta convocatòria
han estat publicades íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 184 de
data 26 de setembre de 2005.
Es fa públic als efectes de presentació d’instàncies per a l’esmentada plaça durant el termini
de vint dies naturals a comptar del següent al de
la publicació del present anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els següents anuncis es publicaran al Tauler
d’edictes d’aquest Ajuntament i es notificaran
individualment als interessats.
Blanes, 11 d’octubre de 2005
JOSEP MARIGÓ COSTA
Alcalde
PG-137083 (05.292.118)

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i en compliment del que disposa
l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març
d’Urbanisme.
Boadella i les Escaules, 22 de juliol de 2005
EMILI SANTOS I BACH
Alcalde

CABRERA DE MAR
EDICTO
del Ayuntamiento de Cabrera de Mar, sobre
nombramiento de personal.
L’Alcaldia en resolució de data 29 de setembre de 2005, ha decretat de nomenar al senyor:
FRANCISCO SINTAS MOLES, DNI: DNI
46.751.562-Z com Agent de la Policia Local, per
cobrir una vacant des del 1 d’octubre fins que
es cobreixi la plaça.
El que es fa públic per tal de donar compliment al que disposa el número 3 de l’article 291
del Text Refós de la Llei de Règim de la Llei,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Cabrera de Mar, 29 de setembre de 2005

BOADELLA I LES ESCAULES

CARLES ROCABERT I SHELLY
Alcalde president

EDICTO
del Ayuntamiento de Boadella i les Escaules,
sobre aprobación de un plan urbanístico.

PG-136911 (05.292.084)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 5 de juliol de 2005, va adoptar el següent
ACORD:

CABRERA DE MAR

“Primer.- APROVAR INICIALMENT el
“Pla de millora urbana de la UA1 de Boadella”
l’Arquitecte Ferran de Antoni Hernández i que
promou la societat EMINTECO, SL.
Segon.- EXPOSAR a informació pública pel
pla de millora urbana aprovat inicialment durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació
de la corresponent convocatòria d’informació
pública al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en els dos diaris següents: Diari de
Girona i El Punt Diari.
Tercer.- SOTMETRE’L, així mateix, al tràmit d’audiència de les persones interessades
durant el termini d’un mes.
Quart.- SOL·LICITAR, simultàniament al
tràmit d’informació pública, informe als organismes afectats per llurs competències sectorials
que es relacionen:
Diputació de Girona. Departament d’Obres
i Vies – Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004 GIRONA.
Agència Catalana de l’Aigua – Provença, 204208. 08036 BARCELONA.
Departament de Medi Ambient – Ultònia, 1012. 17002 GIRONA.

EDICTO
del Ayuntamiento de Cabrera de Mar, sobre
nombramiento de personal.
L’Alcaldia en resolució de data onze d’octubre de 2005 ha decretat de nomenar amb caràcter urgent, al senyor:
SALVADOR FÀBREGAS ESTEVEZ, DNI
38.814.865-L com a Agent Notificador , pel període de tres mesos a partir del 13 d’octubre del
2005.
El que es fa públic per tal de donar compliment al que disposa el número 3 de l’article 298
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Cabrera de Mar, 11 d’octubre de 2005
CARLES ROCABERT I SHELLY
Alcalde president
PG-136913 (05.292.085)

