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9. Obertura de les ofertes:
L’acte es celebrarà a la Sala d’Actes de l’Ajun-

tament de l’Ametlla de Mar a les 12 hores del
cinquè dia comptador a partir de l’endemà del
dia en que acabi el termini de presentació de pro-
posicions.

10. Despeses dels anuncis:
És a càrrec del contractista l’import de tots

els anuncis, tributs i preus públics, i despeses en
general que s’originin com a conseqüència de la
licitació i de l’execució del contracte.
La qual cosa es fa pública en compliment del que
es disposa als articles 78 del Reial decret legis-
latiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques, i 77 i annexos del Regla-
ment general de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques, aprovat per RD 1098/
2001, de 12/10/2001.

PG-111310 (04.307.126)

BESALÚ

EDICTE

de l’Ajuntament de Besalú, sobre aprovació d’un
projecte d’obres.

El Ple de l’ajuntament de Besalú, reunit en
sessió extraordinària del dia 19 d’octubre de
2004 va aprovar inicialment el projecte que
s’assenyala al peu. Atès el que disposa l’art.
37 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, es sotmet a un termi-
ni d’informació pública, per via d’urgència, de
15 dies als efectes de poder presentar-hi recla-
macions i/o al·legacions. Passat aquest termini
sense que s’hagi presentat cap al·legació o
reclamació el projecte quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de cap altre acord
posterior:

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL CAMÍ
DE RONDA FLUVIAL DELS HORTS DE
BESALÚ.

Besalú, 27 d’octubre de 2004

LLUÍS GUINÓ I SUBIRÓS

Alcalde

PG-111339 (04.309.015)

BESALÚ

ANUNCI

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

La Junta de Govern Local en sessió celebrada
el dia 5 d’octubre de 2004 va adoptar l’acord
d’aprovació de les bases generals i específiques
que han de regir el procediment selectiu per a
la contractació laboral d’un auxiliar de l’ofici-
na de turisme a l’ajuntament de Besalú i convo-
car el procediment selectiu per a la provisió de
la plaça indicada, les característiques de la qual
s’indiquen a continuació:

Laboral:
Grup: D

Denominació: Auxiliar Oficina de Turisme
Núm. places: 1
Sistema provisió: concurs-oposició

Les Bases s’han publicat íntegrament al But-
lletí Oficial de la província núm. 207 del dia 26
d’octubre de 2004 i el termini de presentació
d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de
la publicació de la publicació del present anunci
al DOGC.

Besalú, 27 d’octubre de 2004

LLUÍS GUINÓ I SUBIRÓS

Alcalde

PG-111519 (04.309.031)

EL BRULL

ANUNCI

de l’Ajuntament del Brull, sobre adopció de di-
versos acords.

El Ple de l’Ajuntament del Brull, en la sessió
del dia 25 d’octubre de 2004, ha adoptat, entre
altres, els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança
sobre la incorporació de sistemes de captació
d’energia solar tèrmica als edificis i construccions
situats en el terme municipal.

Segon.- El text d’aquesta ordenança és el
mateix que apareix publicat en el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelona núm. 159, del
3 de juliol de 2004, pàgines 21 a 24 i al Butlletí
Oficial de la província de Girona núm. 133, del
12 de juliol de 2004, pàgines 12 a 15.

Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’in-
formació pública i audiència dels possibles in-
teressats, mitjançant una publicació en el BOP,
en el DOGC i en el tauler municipal d’anunci,
per un període de trenta dies, als efectes de pre-
sentació de reclamacions i suggeriments.

Quart.- En cas de no haver-hi cap reclama-
ció o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre de l’Orde-
nança a la Subdelegació del Govern de l’Estat
i a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques de la Generalitat de Catalunya
i es procedirà a la publicació de l’anunci d’apro-
vació definitiva, fent referència al text íntegre
publicat pel Consell Comarcal d’Osona.”

L’expedient podrà consultar-se a la Secreta-
ria de l’ajuntament durant el termini de tren-
ta dies hàbils, a comptar des del següent a la
data en què es produeixi la darrera publicació
oficial d’aquest anunci de les dues previstes: al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Brull, 26 d’octubre de 2004

JOSEP MUNTAL ROVIRA

Alcalde

PG-111295 (04.307.116)

CÀNOVES I SAMALÚS

ANUNCI

de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, sobre
notificació a interessat.

En cumpliment del Decret d’Alcaldia d’aques-
ta data, relatiu a la impossiblitat de notificació de
l’acord d’imposició definitiu de quotes urba-
nístqiues del sector de La Parellada al Sr. Jaume
Puig Vila, per mitjà de la present i en virtut del
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de regim juridic de les administra-
cions publiques i del procediment administratiu
comú, es procedeix a la seva notificació en els
termes següents:

“NOTIFICACIÓ INDIVIDUAL DE
L´ACORD DEFINITIU D´IMPOSICIÓ DE
QUOTES URBANÍSTIQUES DEL SEC-
TOR DE LA PARELLADA”

(QUOTA PROVISIONAL)

D’acord amb els acords pressos pel plenari de
l’Ajuntament en sessió de data 28 de setembre
de 2000, per mitjà de la present us notifiquem
que la quota de pagament per les obres de La
Parellada queda fixada PROVISIONALMENT
en 0,78 euros el pam quadrat. Aquest import es
dedueix del segon quadre el qual ha estat apro-
vat defintivament per l’Ajuntament un cop re-
soltes les al·legacions presentades i d’acord amb
al superficie igualment aprovada.

Import d’Adjudicació ........... 495.588,57 euros
Subvenció DARP ................... 24.040,48 euros
Projecte .................................... 28.967,58 euros
Direcció Obres(Orientat) ...... 30.050,61 euros
Subvenció Ajuntament
(Orientatiu) ............................. 30.050,61 euros
Total a pagar els veïns .......... 500.515,67 euros
Import per pam/2 ............................. 0,78 euros

Aquest import final pot variar en conseqüèn-
cia de les converses que es mantenen amb la
companyia d’aigües per tal de que es faci càrrec
d’aquesta partida així com d’altres subvencions
que l’Ajuntament te demanades a diferents
urbanismes.

Els pagaments cal efectuarlos, d’acord amb
acord plenari de la mateixa data, en tres d’iden-
tica quantitat i un darrer, a manera de liquida-
ció que recollirarà les possibles variacions que
hagi sofert el preu com a conseqüència d’allò
explicat.

Primer pagament: Últim dia 15 de desembre
2004

Segon pagament: Últim dia 15 de febrer 2005

Tercer pagament: Últim dia 15 d’abril 2005

Liquidació: Últim dia 15 de juny de 2005

El compte on s’ha de fer l’acord es de la en-
titat de “la Caixa” de Cardedeu, número de
compte corrent:

2100 0125 71 0200011296

Contra aquest acte, que s´ha de considerar
com un acte definitiu als efectes d´allò que es-
tableix l´article 25.1 de la Llei 29/1.998 de 13 de
juliol, i que poden interposar recurs potestatiu
de reposició, davant el mateix òrgan que l´ha
dictat; o impugnar-lo directament mitjançant la
interposició de recurs contenciós-administratiu
davant els jutjats contenciosos-administratius de


