
 
 
 
Núm. 165 – 27 d’agost de 2010  Pág. 43 
 
 

 
Administració Local Ajuntaments 

Núm. 12607 
AJUNTAMENT DE BLANES 

 

Edicte sobre correcció d’errades 

 

En el Butlletí Oficial de la Província número 30 de data 13 de 
febrer de 2009 es publica íntegrament la modificació de l’article 
117 i 118 del Reglament Orgànic Municipal.  
 
S’ha observat error tipogràfic en l’article 118 on s’ha obviat 
redactat, essent el redactat complert el següent: 
 
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, cada grup disposarà d’un màxim de vuit minuts d’expo-
sició més un minut més per cada regidor del mateix grup i 
l’alcaldia decidirà 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 hores 
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. 
 
En tot cas el temps d’intervenció dels regidors que responguin en 
la mateixa sessió no serà superior a l’establert anteriorment com a 
grup i en funció del nombre de regidors del grup. 
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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, 19 d’agost de 2010 
 
Josep Trias i Figueras 
Alcalde 
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Núm. 12481 
AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES 

 

Anunci d’adjudicació definitiva del contracte de les obres “construcció de 

la casa consistorial, fase 1” 

 

El Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 19 
d’agost de 2010, va aprovar l’adjudicació definitiva del contracte 
de les obres “construcció de la casa consistorial, fase 1”, mitjançant 
concurs públic i procediment obert a favor de ARGON INFOR-
MÀTICA, SA. 
 
La qual cosa es publica als efectes de l’article 135.3 de la llei 
30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Boadella i les Escaules, 19 d’agost de 2010 
 
Emili Santos Bach 
Alcalde 
 


