Ajuntament de
Palafrugell

ANUNCI

118062-998143G

PUBLICITAT

de l’Ajuntament de Palafrugell sobre aprovació inicial de l’ordenança
reguladora de les llicències provisionals en matèria d’espectacles
públics de Palafrugell.
El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell
celebrat el dia 25 de març de 2010 va
acordar:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les llicències
provisionals en matèria d’espectacles
públics de Palafrugell, que literalment
diu:

La vigència màxima d’aquestes autoritzacions serà d’un any. Caldrà constituir fiança prèvia a l’atorgament de la
llicència, mitjançant aval bancari o en
metàl·lic; aquesta fiança serà d’un
25% de l’import de la taxa satisfeta
per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions
(Ordenança fiscal núm. 10).
S’aplicarà supletòriament, en matèria
de garanties o fiances, la Llei
30/2007, de contractes del sector públic, que regula aquesta matèria.
Segon. Sotmetre l’expedient i el text
d’aquesta ordenança a informació pública per un termini de trenta dies hàbils (BOP, DOGC, Tauler d’Edictes i
Diari Provincial), en la forma i als
efectes previstos per l’article 63 del
Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de maig.
Palafrugell, 15 d’abril de 2010
L’alcalde, Sergi Sabrià Benito

EDICTE

Ajuntament de
Porqueres

L’expedient s’exposa al públic per un termini d’1 mes, d’acord amb el que preveu
l’article 113.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per tal que els interessats puguin comparèixer i
presentar les al·legacions i la documentació que considerin oportunes.
L’expedient es pot consultar a les següents dependències de l’Ajuntament:
Àrea de Secretaria.
Ubicació: c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 4
Horari: de dilluns a divendres, de 9:00-14:00 hores
Pàgina web: www.ddgi.cat/cornelladelterri.
Cornellà del Terri, 12 d’abril de 2010.
Pere Vilà i Ferrer, l’alcalde president
PUBLICITAT

PUBLICITAT

Ajuntament de
Cassà de la Selva

EDICTE

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Navata, en la sessió ordinària celebrada el dia 14 d’abril
de 2010, va acordar aprovar inicialment el projecte de modificació puntual número
6 de les Normes subsidiàries de Navata.
S’exposa al públic durant el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en la darrera publicació dels butlletins oficials DOGC i BOP.
L’expedient es troba a les oficines municipals situades a Navata, plaça de la Vila, 5
(horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), i també al web municipal www.navata.org, a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo a fi de presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin pertinents.
Així mateix, va acordar suspendre l’atorgament de llicències de tot tipus en l’àmbit
de la zona de Canelles afectada per la incorporació d’un nou sistema en sòl no urbanitzable, d’acord amb el plànol de suspensió de llicències que consta en el present projecte de modificació de les NNSS i de conformitat amb allò que disposa
l’art. 71. Suspensió de tramitacions i de llicències, del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
En l’àmbit afectat pels canvis de titularitat del ramal GI-P-5126R de la carretera GIP- 5126 que es cedeix a l’Ajuntament i la cessió a la Diputació de Girona d’un tram
del camí municipal a Canelles fruit del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Navata aprovat per acord de Ple de data 3 de juny de 2009, qualsevol
llicència sol·licitada haurà de disposar d’informe favorable del Servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona.
En la resta d’àmbits i especialment en el del nucli antic i en la zona E5, qualsevol
projecte que es redacti per sol·licitar llicència municipal d’obres o qualsevol sol·licitud que no requereixi projecte haurà de preveure els aspectes més restrictius entre
la normativa vigent i la modificació proposada.

El senyor Jaume Roser i Laromaine,
en representació de l’empresa LAROMAINE I DILMÉ, SL, sol·licita llicència
de nucli zoològic, sense dedicar-lo a
cria intensiva, al Vt. de Matamala,
núm. 8, d’aquest terme municipal, tot
indicant que és complementària del
parc d’arts contemporànies a l’aire
lliure Parc Art.
En compliment de l’article 43 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, de
27 de febrer de la intervenció integral
de l’administració ambiental, s’obre
una informació pública, pel termini de
VINT DIES, perquè aquelles persones
que d’alguna manera es considerin
afectades per causa de l’activitat que
hom pretén establir, puguin fer les observacions pertinents.
L’expedient es troba exhibit i pot ésser
consultat en hores d’oficina a la secretaria d’aquest Ajuntament.
Cassà de la Selva, 15 d’abril de 2010.
L’ALCALDE

PUBLICITAT

Ajuntament de
Navata

EDICTE
El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 14 d’abril de
2010, va acordar inicialment l’aprovació
del reglament següent:
• Reglament regulador del servei de Llar
d’infants municipal Belluguets de Navata.
De conformitat amb el que disposa l’article 178 del Decret 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, s’exposa al
públic a les oficines municipals situades
a la plaça de la Vila, 5 (horari de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores), durant el
termini de trenta dies a partir de la darrera publicació en els butlletins oficials:
DOGC i BOP, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Navata, 15 d’abril de 2010
L’alcalde, Jaume Homs Campamar

PUBLICITAT

Ajuntament
de Navata

EDICTE

El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 14 d’abril de
2010, va acordar entre altres:
Derogar l’Ordenança reguladora del
servei d’abastament d’aigua potable a
Navata aprovada pel ple de data 4 de
febrer de 1998, i
Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei d’abastament d’aigua del terme municipal de Navata.
De conformitat amb el que disposa
l’article 178 del Decret 2/2003, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, s’exposa al públic a les oficines
municipals situades a la plaça de la
Vila, 5 (horari de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores), durant el termini de
trenta dies, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient
i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Navata, 15 d’abril de 2010
L’alcalde,
Jaume Homs Campamar

106139-998165Q

118064-998168B

EDICTE
D’acord amb el que determinen els articles 47 i 48 i la disposició transitòria
dotzena del DL 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, s’exposa al públic,
com a expedient de llicència d’obres
en sòl no urbanitzable, l’avantprojecte
per a reforma i adequació de la planta
baixa de Mas Vilardell, promogut per
Roser Company Comas i Josep Borrat Ramió.
La qual cosa es fa pública, d’acord
amb l’article abans esmentat, per tal
que tothom que hi estigui interessat
pugui examinar-lo a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, i/o
presentar-hi al·legacions en el termini
d’un mes comptat des de la publicació
d’aquest anunci al BOP.
Porqueres, 7 d’abril de 2010
L’alcalde, Salvador Ros i Reig

L’Ajuntament de Cornellà ha elaborat un nou Projecte de delimitació de polígon i reparcel·lació de la Unitat d’Actuació UA-1.2 del municipi de Cornellà del Terri – març
2010, redactat per l’Arquitecte Sr. Miquel Àngel Garcia i Valcarce, a desenvolupar
pel sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació,
que esmena un error detectat en l’anterior Projecte en la transcripció de la superfície de la parcel·la núm. 4 i, per tant, el substitueix.

Navata, 15 d’abril de 2010
L’alcalde,
Jaume Homs Campamar

PUBLICITAT

PUBLICITAT

d’informació pública del nou Projecte de delimitació
de polígon i reparcel·lació de la Unitat d’Actuació UA-1.2
del municipi de Cornellà del Terri – març 2010

Ajuntament de
Navata

118163-998166Q

L’alcalde, Sr. Alfons Soms Quellos

ANUNCI

sobre informació pública projecte
de reparcel·lació voluntària
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament la
minuta i el projecte de reparcel·lació voluntària de l’àmbit UA 7, Industrial Monter,
promoguda per la mercantil Embutidos
Monter, S.L.U.
De conformitat amb el que disposa l’article
164.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, s’obre un període d’informació pública per un termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la darrera publicació al BOP, al diari El Punt i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el qual es
podran examinar a la Secretaria de l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic (de
dilluns a divendres de 9 a 15 h i els dijous
de 16 a 20 h), per formular-hi les al·legacions que s’estimin pertinents.
Sant Jaume de Llierca, 30 de març de 2010
Enric Llongarriu i Farrés, alcalde

118313/998155F

Ajuntament de
Cornellà del Terri

118223-998163Q

Espolla, 6 d’abril de 2010
Jaume Coderch Casanovas
Alcalde

Palamós, 16 d’abril de 2010
L’alcaldessa, M. Teresa Ferrés Àvila
PUBLICITAT

Article únic.
D’acord amb el que estableix la Llei
11/2009, d’activitats recreatives i espectacles públics, es podran atorgar
llicències o autoritzacions provisionals
encara que l’acta de control inicial sigui desfavorable, quan les deficiències detectades no comportin cap risc
per a la seguretat de les persones ni
dels béns i així s’acrediti a l’expedient.

El termini de presentació d’instàncies
és de 15 dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació del present
anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el diari El Punt de Girona.

D’acord amb el que preveu el Decret
legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, el projecte de modificació
juntament amb l’expedient administratiu se sotmet a informació pública pel
termini d’un mes per tal que tota persona interessada pugui consultar-lo i
presentar-hi les al·legacions que estimi pertinents.

EDICTE

Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12
d’abril de 2010, una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per ajust de límits i canvi d’ubicació
dels parcs i jardins del Polígon Puigtió, se sotmet a informació pública, pel
termini d’un mes, comptat a partir de
l’endemà de la inserció d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual podrà ser examinada i es podran presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.
El projecte de modificació i l’expedient
sencer es poden consultar a les oficines municipals, situades al c/ Salvador Espriu, núm. 1, tots els dies feiners de 9 a 14 hores i a la pàgina web
www.massanetdelaselva.org.
Maçanet de la Selva,
15 d’abril de 2010

Ajuntament de
Sant Jaume de Llierca

PUBLICITAT

Ajuntament de
Navata

ANUNCI

118313-998153G

Narcís Deusedas i Berta
Alcalde president de l’Ajuntament
de Palau-saverdera
A Palau-saverdera, 13 d’abril de 2010

Les bases i qualsevol altra informació
complementària es poden obtenir dirigint-se al departament de Recursos
Humans i d’Organització, carrer Major,
56, i també a www.palamos.cat.

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament d’Espolla, en
sessió ordinària celebrada en data 26
de març de 2010, va aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 2 del
Pla d’ordenació urbanística municipal
d’Espolla.

Ajuntament de
Maçanet de la Selva

118206-998161Q

La documentació podrà ser consultada a les oficines municipals de l’Ajuntament, situades al carrer Nou, número 15 de Palau-saverdera, de dilluns a
divendres (excepte festius) de 8 a 14
hores i també a la pàgina web de l’Ajuntament.

Torroella de Montgrí, 8 d’abril de 2010
Josep Maria Rufí i Pagès, alcalde

L’Ajuntament convoca concurs lliure de
mèrits i capacitats per a la contractació
laboral temporal per servei determinat
de quatre peons per als departaments
de Turisme i Brigada Municipal.

Ajuntament
d’Espolla

118165-998158Q

En aquest sentit i seguint les determinacions fixades per la normativa urbanística i d’avaluació ambiental vigent,
es sotmet l’avanç de planejament i
l’informe de sostenibilitat ambiental a
informació pública pel termini de 30
dies, comptats des de l’última publicació obligatòria, per tal que el públic en
general pugui, si escau, formular els
suggeriments i/o alternatives que consideri convenients.

OFERTA DE TREBALL

EL PUNT | Dijous, 22 d’abril del 2010

118256-998160Q

d’exposició pública de l’avanç del
Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal
El Ple de la Corporació, en sessió de
data 12 d’abril de 2010, va acordar
aprovar l’avanç del Pla d’ordenació
Urbanístic Municipal de Palau-saverdera juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar.

ANUNCI
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí
convoca proves per a la selecció de la
plaça següent, en règim laboral temporal:
UNA PLAÇA DE PEÓ DE PALETA
Podeu consultar les bases reguladores
de la selecció a la Secretaria de l’Ajuntament o a la pàgina web
www.torroella-estartit.cat.
Les sol·licituds per prendre part en la selecció, juntament amb la resta de documentació requerida per les bases, es pot
presentar mitjançant instància al registre
d’entrada de l’Ajuntament a Torroella a
les oficines de la plaça de la Vila, 1, i a
l’Estartit al Centre de Serveis, c/ Port,
25, en el termini de 15 dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

118313-998145G

EDICTE

Ajuntament de Palamós
Departament de
Recursos Humans i
d’Organització

118010-998331G

Ajuntament de
Palau-saverdera

118355-998156G

P U B L I C I TAT

118313-998151Q

20

El Ple de l’Ajuntament de Navata, en
sessió ordinària del dia 14 d’abril de
2010, va aprovar inicialment l’avantprojecte per a la creació d’un registre
municipal d’unions estables de parella, l’aprovació de les normes d’organització i funcionament, de la sol·licitud d’inscripció i dels impresos d’alta i
baixa que l’han de regular.
El text de l’ordenança s’exposa al públic i es podrà consultar a les oficines
de l’Ajuntament durant el termini de
trenta dies hàbils, comptat des de la
publicació de l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Les al·legacions i reclamacions es poden presentar davant l’Ajuntament durant el termini d’informació pública
per mitjà de qualsevol dels procediments que permet la Llei 30/1992.
Si no es presenta cap al·legació ni reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit
posterior, excepte el de la seva publicació, de conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Navata, 19 d’abril de 2010
Jaume Homs Campamar
Alcalde

