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ticle 110.3 de la Llei de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú sense perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consi-
deri oportú.

Les Borges Blanques, 12 de gener de 2005

M. DEL CARME BENET PELEGRÍ

Alcaldessa

PG-116482 (05.019.085)

EL BRULL

ANUNCI

de l’Ajuntament del Brull, sobre aprovació d’una
ordenança.

El Butlletí Oficial de la Província núm 309 de
data 25 de desembre de 2004, fa pública l’apro-
vació definitiva de l’Ordenança sobre la incor-
poració de sistemes de captació d’energia solar
tèrmica als edificis i construccions situats en el
terme municipal del Brull.

El text de l’ordenança esmentada és el que
figura en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 159, del 3 de juliol de 2004, pà-
gines 21 a 24 i al Butlletí Oficial de la província
de Girona núm. 133, del 12 de juliol de 2004,
pàgines 12 a 15.

Contra les resolucions de referència, que són
definitives en via administrativa, es podrà inter-
posar, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al d’aquesta publicació, recurs
contenciós administratiu davant la Sala conten-
ciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. No obstant això, es po-
drà interposar qualsevol altre que es consideri
convenient.

El Brull, 30 de desembre de 2004

JOSEP MUNTAL ROVIRA

Alcalde

PG-116470 (05.019.073)

CELRÀ

ANUNCI

de l’Ajuntament de Celrà, sobre provisió d’una
plaça.

Es deixa sense efecte les bases que han de
regir la convocatòria d’ una plaça d’ auxiliar de
biblioteca.

Atès que l’ Ajuntament de Celrà vol acullir-
se a l’ ajut que des de la Diputació de Girona es
fa a favor de les biblioteques del sistema de
Lectura pública, per Decret d’ Alcaldia número
20/2005, de data 13 de gener, s’ anul·la i es dei-
xa sense efecte les bases que han de regir la
convocatòria per a la selecció i provisió, mitjan-
çant el sistema de concurs-oposició, d’ una plaça
d’ auxiliar biblioteca.

Un cop aprovat per Ple la modificació de la
plantilla de personal per a l’ exercici 2005, i
aprovada la corresponent oferta pública per a

l’ exercici 2005, s’ aprovaran les bases que regi-
ran la convocatòria per a la selecció i provisió
d’ una plaça de tècnic d’ auxiliar de biblioteca.

Celrà, 14 de gener de 2005

FRANCESC CAMPS SAGUÉ

Alcalde

PG-116883 (05.025.066)

CUNIT

EDICTE

de l’Ajuntament de Cunit, sobre contractació de
personal.

En compliment de l’article 291.3 del RD 2/
2003, de data 28 d’abril, que aprova el Text Refòs
de la Llei Municipal de Règim Local de Ca-
talunya, i de l’article 94.3 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, es fa
públic per a coneixement general, que per De-
cret de l’Alcaldia número 2491 /2004, de 13 de
desembre de 2004, es contracta a la senyora
ESTER MONTORO MARTINEZ en la cate-
goria professional de tècnica especialista de la
llar d’infants de l’Ajuntament de Cunit, per
substitució de la treballadora Sra. Yolanda Pérez
Fernández, en situació d’incapacitat laboral, des
del dia 14 de desembre de 2004 i fins a la seva
reincorporació, amb una jornada laboral de 25
hores setmanals i amb unes retribucions brutes
de 684,59 euros mensuals.

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa
fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jut-
jat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent de la seva notifi-
cació.

Cunit, 13 de desembre de 2004

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL I DOMINGO

Secretari

PG-116454 (05.018.072)

CUNIT

EDICTE

de l’Ajuntament de Cunit, sobre modificació de
diverses ordenances.

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarra-
gona núm. 288 de 16 de desembre de 2004, va
sortir publicat el text íntegre de l’aprovació de-
finitiva de la modificació de diverses ordenan-
ces fiscals per a l’exercici 2005.

Es fa públic d’acord amb el que disposa l’art.
66 del Decret de la Generalitat de Catalunya

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.

Cunit, 29 de desembre de 2004

JOSEP GRACIA VERA

Alcalde accidental

CARLES BADEL I DOMINGO

Secretari

PG-116475 (05.019.079)

ESPARREGUERA

EDICTE

de l’Ajuntament d’Esparreguera, sobre alteració
de la qualificació d’un terreny.

El Ple de la Corporació, en sessió de data 20
de gener de 2005, va adoptar l’acord d’aprovació
inicial de l’expedient d’alteració de la qualifica-
ció del terreny de propietat municipal, finca re-
gistral núm. 16665, Foli 204, Llibre 255, Tom
2882, del terme municipal d’Esparreguera, ins-
crit al Registre de la Propietat de Martorell núm.
2 de Martorell, com a bé patrimonial, als efec-
tes de constituir un dret de superfície a favor de
la Generalitat de Catalunya per a la construc-
ció d’un centre d’educació infantil i primària. Per
la qual cosa, s’exposa al públic l’expedient, a la
Secretaria Municipal, durant el termini de VINT
DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent
al de la data de publicació d’aquest edicte a l’úl-
tim dels butlletins oficials, per tal que els inte-
ressats puguin examinar-lo i formular-hi al·-
legacions.

Esparreguera, 24 de gener de 2005

XAVIER SITJÀ I POCH

Alcalde president

PG-116879 (05.025.064)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ANUNCI

de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, so-
bre contractació d’un servei.

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament d’Esplugues de Llo-

bregat.
Dependència que tramita l’expedient: Direc-

ció de la UJA de Desenvolupament Sociocul-
tural i Cohesió Social.

Número d’expedient: C. 1/05

Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Lloguer, muntatge i

desmuntatge d’estands i carpa institucional a Fi-
resplugues 2005.

Termini d’execució: El lloguer del conjunt del
material serà pels dies 27, 28 i 29 de maig, i ha
d’incloure els treballs de muntatge i desmuntat-
ge dels estands i carpa institucional així com
també el manteniment durant els esmentats dies.

El muntatge s’haurà de començar el dilluns
16 de maig, i ha de quedar finalitzat el dimarts
24 de maig a les 10 hores, (excepte la carpa ins-


