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Ajuntaments 
 
 
Núm. 1986 

AJUNTAMENT 
 D’AIGUAVIVA 

 
Edicte d’informació pública d’un projecte  
 

Segons allò que disposa l'article 48.1 de la Llei 
2/2002, de 14 de març d'urbanisme, es sotmet 
a informació pública el “Projecte de cons-
trucció d’un cobert agrícola a l’explotació 
ramadera de Can Fraser del municipi d’Aigua-
viva”.  
 
L’expedient, que es troba de manifest a la 
Secretaria d’aquest Ajuntament, es sotmet a 
informació pública durant el període de deu 
dies a partir de l’endemà de la data de pu-
blicació d’aquest edicte en el BOP per tal que 
tots els interessats puguin examinar-lo i 
presentar les reclamacions que considerin 
oportunes. 
 
Aquest edicte complementa a l’edicte d’expo-
sició pública de data 28 d’octubre de 2008 
(BOP 217, de 11 de novembre de 2008) 
 
Aiguaviva, 3 de febrer de 2009 
 
Secundí López i Pousa 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 1927 

AJUNTAMENT  
D’ARGELAGUER 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte 
 

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer de data 28 
de gener de 2009, va prendre, entre altres, el 
següent acord: 
 
Primer. APROVAR definitivament el projecte 
tècnic del Condicionament i adequació de 
l’edifici polivalent (2a fase) redactat per 
l’arquitecte Daniel Mallarach i Macias. 
 
Segon. PUBLICAR aquest acord al BOP, als 
efectes del que disposa l’article 38.2 del Decret 
179/95, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La qual cosa es fa pública per a coneixement 
general. 
 
Argelaguer, 30 de gener de 2009  
 
Josep Dorca i Serrat 
Alcalde 
 
 
 

Núm. 1928 
AJUNTAMENT DE  

BEGUR 
 
Anunci sobre aprovació definitiva del 

projecte d’ordenació i millores de l’entrada a 
Portal d’en Paloma  

 
De conformitat amb el que disposen els 
articles 37 i ss. del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals aprovat per 
Decret 179/95, de 13 de juny, es posa en 
general coneixement que la Junta de Govern 
Local, reunida en sessió del dia d’avui 3 de 
febrer de 2009, ha aprovat definitivament el 
PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORES 
DE L’ENTRADA A PORTAL D’EN 
PALOMA, amb un pressupost d’execució per 
contracte de QUATRE-CENTS DISSET MIL 
SET-CENTS SEIXANTA EUROS SEIXAN-
TA-SET CÈNTIMS (417.760,67 €). Redactat 
per ENIGEST, SL 
 
Contra aquest acord que és immediatament 
executiu i posa fi a la via administrativa, es 
podran interposar els recursos següents: 
a) El de reposició amb caràcter potestatiu 
davant l’òrgan que hagi dictat l’acord 
recorregut en el termini d’un mes comptat a 
partir del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació. Transcorregut el termini 
d’un mes, comptat des del dia següent al de la 
seva interposició, sense notificar-ne la seva 
resolució, el recurs de reposició potestativa 
s’entendrà desestimat per silenci administratiu 
negatiu, acabada la via administrativa i 
expedita la via Contenciosa i Administrativa. 
Si s’ha formulat el recurs de reposició potes-
tatiu, el recurs contenciós-administratiu s’hau-
rà d’interposar en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació de la desestimació, quan aquesta si-
gui formulada de forma expressa, o en el ter-
mini de sis mesos a comptar de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició s’hagi 
d’entendre desestimat de forma presumpta. 
b) Directament el recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Girona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació. 
c) No obstant això, podreu interposar-ne qual-
sevol altre si ho considereu convenient. 
 
Begur, 3 de febrer de 2009  
 
Joan Català Pagès 
Alcalde  
 
 
Núm. 1930 

AJUNTAMENT DE  
BESCANÓ 

 
Anunci sobre adjudicació d’una obra 
 

La junta de Govern de l’Ajuntament de 
Bescanó, de 26-01-08 va adjudicar definiti-
vament el projecte constructiu de desconnexió 

de la xarxa de regant de la del sanejament de 
Bescanó d’acord amb el resultat de l’acte 
d’obertura de pliques 11-11-08 a l’empresa 
Prodaisa pel preu de 59.500,00 euros abans 
d’IVA amb una baixa de licitació de 1.338,82 
equivalent a un 2,20% sobre el preu de 
projecte de 60.838,82 euros. 
 
La qual cosa es fa pública per a general 
coneixement, d’acord amb el que disposa la 
legislació vigent. 
 
Bescanó, 30 de gener de 2009  
 
Xavier Sou i Soler 
Alcalde  
 
 
 
Núm. 1929 

AJUNTAMENT DE  
BLANES 

 
Edicte sobre aprovació definitiva de la 

modificació d’uns articles del Reglament 
Orgànic Municipal 

 
Aprovat definitivament en execució de l’acord 
de Ple data 24 de novembre de 2008 la 
modificació dels articles 117 i 118 del 
Reglament Orgànic Municipal, es fa públic el 
seu contingut íntegre, d’acord amb el previst a 
l’article 163.2 de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya en relació a l’article 70.2 de 
la Llei de bases de règim local, per tal que 
entri en vigor. 
 
Article 117. Part de control: 
 
Finalitzat el debat i votació dels assumptes que 
integren la part resolutiva de l’ordre del dia, 
s’iniciarà la part de control en els termes 
previstos en l’article 100 d’aquest Reglament. 
En aquest capítol de l’ordre del dia, es deba-
tran totes les mocions presentades pels Grups 
Polítics Municipals, que no responguin a la 
tramitació ordinària d’un expedient municipal, 
així com les mocions de control, seguiment i 
fiscalització dels òrgans de govern a que es fa 
referència al Capítol III d’aquest Títol, i els 
precs i preguntes. 
La presentació de Mocions per part dels Grups 
Polítics Municipals, es subjectarà a les regles 
següents: 
 
-Quan una Moció sigui rebutjada pel Ple, no es 
podrà presentar una nova Moció sobre el 
mateix tema durant el termini de sis mesos. 
-Si varis Grups presenten, en la mateixa sessió 
plenària, varies Mocions sobre el mateix tema, 
solament s’inclourà en L’Ordre del Dia la 
primera que hagi tingut entrada al Registre 
General de l’Ajuntament, presentant-se al Pla 
la resta com a esmenes a la totalitat de la 
Moció que figuri a l’ordre del dia. Quan siguin 
coincidents, es tindran per no presentades. 
-La votació de les Mocions serà a la totalitat 
del seu text, no admetent-se votacions parcials, 
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sense perjudici de la possibilitat de presentar 
esmenes de caràcter parcial. 
 
En us del dret a la llibertat expressió, es podran 
presentar mocions alienes a l’àmbit de compe-
tències municipals. L’aprovació d’aquestes 
mocions no produirà més efectes en dret que la 
sola declaració de l’opinió municipal, sense 
perjudici de la seva comunicació a les 
Autoritats i Administracions competents. 
Totes les mocions hauran de presentar-se com 
a més tard dos hores abans de la sessió de la 
Comissió Informativa General.  
 
Article 118.- Precs i Preguntes: 
 
En el punt corresponents als precs i preguntes 
de la part de control del Ple, tots els membres 
de la Corporació i els Grups Polítics 
Municipals podran efectuar precs i preguntes, 
segons la definició que d’ambdós es realitza a 
l’article 104 d’aquest Reglament. 
 
Els precs i preguntes, que no tenen caràcter 
vinculant, ni per tant estan sotmesos a votació, 
ni poden generar debat, es poden formular 
oralment o per escrit. Si són formulats 
oralment en la sessió si es contesten en aquest 
mateix acte,o es contestaran en la sessió 
següent. 
Si són formulats per escrit, a excepció de 
supòsits excepcionals en que l’Alcaldia ho 
consideri convenient, es contestaran per escrit, 
dirigit al Grup o Regidor o Regidora que l’ha 
formulat, abans de la sessió següent, a 
excepció que s’haguessin presentat amb 24 ho-
res d’antelació a la celebració de la sessió, en 
el qual cas hauran de ser contestades oralment 
en la mateixa sessió, llevat conformitat o 
sol·licitud del destinatari, de que la pregunta es 
contesti per escrit o oralment en la sessió 
següent. 
 
Una vegada que s’hagin contestat les preguntes 
de cada grup municipal, un Regidor d’aquest 
grup podrà intervenir durant un minut i el 
mateix temps disposarà el Regidor que ha 
respost o qualsevol altre a qui li decideixi el 
torn. 
 
No es podran formular precs que proposin 
actuacions que excedeixin de la competència 
municipal, ni efectuar preguntes alienes a 
aquesta.  
 
El que es fa públic per al coneixement en 
general. 
 
Blanes, 26 de gener de 2009 
 
Josep Trias i Figueras 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 1931 
AJUNTAMENT DE 

 CADAQUÉS 
 
Edicte de correcció d’errades 
 

Detectat un error en l’edicte publicat en el 
BOP de Girona núm. 16 de 26 de gener de 
2009, sobre l’aprovació inicial d’un Projecte 
d’Urbanització, consistent en un error on diu: 
“Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització 
del Pla de Millora Urbana núm. 22 Ses 
Oliveres”, ha de dir “Aprovació inicial del 
Projecte d’Urbanització del Polígon 1 del Pla 
de Millora Urbana núm. 22 Ses Oliveres”.  
 
La qual cosa es fa pública per a general 
coneixement i als efectes legals oportuns. 
 
Cadaqués, 28 de gener de 2009  
 
Joan Borrell i Bassols 
Alcalde 
 
 
Núm. 1932 

AJUNTAMENT DE  
CALDES DE MALAVELLA 

 
Edicte sobre aprovació definitiva d’una 

memòria valorada 
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 29 
de desembre de 2008, ha aprovat definiti-
vament la Memòria valorada per a la Reha-
bilitació del Casinet de Caldes de Malavella, 
realitzada per l’Arquitecte Tècnic Sr. Sergi 
Masagué Clua, amb un pressupost de 
84.733,65 €. 
 
Contra aquest acte administratiu, que és 
definitiu en via administrativa, pot interposar-
se recurs potestatiu de reposició davant 
l’Ajuntament, en el termini d’un mes, o bé 
directament recurs contenciós-administratiu 
davant la Sala Contenciosa i Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos. Ambdós terminis 
començaran a comptar des del dia següent al 
de la publicació d’aquest edicte. No obstant 
això, pot interposar-se qualsevol altre recurs 
que s’estimi convenient. 
 
Caldes de Malavella, 2 de febrer de 2009 
 
Joan Colomer i Llinàs 
Alcalde 
 
 
Núm. 1933 

AJUNTAMENT DE  
CALDES DE MALAVELLA 

 
Edicte sobre aprovació definitiva d’un 

projecte 
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 28 
d'abril de 2008, ha aprovat definitivament el 

Projecte d’Urbanització de l’Avinguda del 
Doctor Furest, redactat pels serveis tècnics del 
Consell Comarcal de la Selva. 
  
Contra aquest acte administratiu, que és 
definitiu en via administrativa, pot interposar-
se recurs potestatiu de reposició davant 
l’Ajuntament, en el termini d’un mes, o bé 
directament recurs contenciós-administratiu 
davant la Sala Contenciosa i Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos. Ambdós terminis 
començaran a comptar des del dia següent al 
de la publicació d’aquest edicte. No obstant 
això, pot interposar-se qualsevol altre recurs 
que s’estimi convenient. 
 
Caldes de Malavella, 30 de gener de 2009 
 
Joan Colomer i Llinàs 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 1934 

AJUNTAMENT DE  
CALDES DE MALAVELLA 

 
Edicte sobre aprovació definitiva d’una 

memòria valorada 
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 29 
de desembre de 2008, ha aprovat definiti-
vament la Memòria valorada per a la nova 
pavimentació del Carrer Nou Fonts, realitzada 
pels Serveis Tècnics Municipals, amb un 
pressupost de 26.931,08 €. 
 
Contra aquest acte administratiu, que és 
definitiu en via administrativa, pot interposar-
se recurs potestatiu de reposició davant l’Ajun-
tament, en el termini d’un mes, o bé direc-
tament recurs contenciós-administratiu davant 
la Sala Contenciosa i Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos. Ambdós terminis 
començaran a comptar des del dia següent al 
de la publicació d’aquest edicte. No obstant 
això, pot interposar-se  qualsevol  altre recurs 
que s’estimi convenient. 
 
Caldes de Malavella, 30 de gener de 2009 
 
Joan Colomer i Llinàs 
Alcalde 
 
 
Núm. 2237 

AJUNTAMENT DE  
CAMÓS 

 
Edicte sobre aprovació inicial d’un 

projecte 
 

El Ple de l´Ajuntament de Camós, en la sessió 
de data 14 de gener de 2009, va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el 
projecte d’obra municipal ordinària titular 
“Projecte bàsic i executiu per a la construcció 


