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c) Lloc de presentació:
1ª. Entitat: Ajuntament de Roses (Departament
de Contractació)
2ª. Domicili: Plaça Catalunya 12-13
3ª. Localitat i codi postal: ROSES (17480)
9. Obertura de les ofertes
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b) Domicili: Plaça Catalunya 12-13
c) Localitat: Roses
d) Data: El dilluns següent al de la finalització
del termini de presentació de pliques. Quan el
dia assenyalat sigui inhàbil, s’entendrà traslladat al dimecres.
e) Hora: 9 hores.

10. Despeses d’anuncis.
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
Roses, 16 de març de 2007
Carles Pàramo i Ponsetí
Alcalde

a) Entitat: Ajuntament de Roses

Núm. 4438
AJUNTAMENT DE
ROSES
Edicte de notificació de baixes en el padró municipal
Atès que les persones relacionades a l'annex adjunt, no se'ls ha pogut notificar el Decret on es declara la caducitat de les inscripcions padronals i
l'aprovació de la baixa en el padró municipal d'habitants, s'efectua mitjançant edicte publicat en el BOP i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la
corresponent baixa del padró municipal d'habitants.
Roses, 20 de març de 2007
Carles Pàramo i Ponsetí
Alcalde
ANNEX
Nom i Cognoms
AL GHARIB, FARID
BAHRI, HABIBA
BENKTIB, BOUCHRA
BENMOUSSA, BELAL
BOUCHAAL, HANAA
BOUNFOUR, MOHAMED
CHAMKHA, ABDELHAMID
COELHO DA SILVA DUARTE, VERA LUCIA
DATSUK, ARKADIY
EL HADOUDI, IMANE
ESPECHE ROJAS, GALA NICOL
KANDEH, MAMADOU
LAZRAG, MUSTAPHA
MORALES PANTOJA, MARCIAL
SILVA DUARTE, GABRIEL
SILVA DUARTE, HERNANE JUNIO
TEODORA DA SILVA, MARIA APARECIDA

Núm. 4622
AJUNTAMENT DE
ROSES
Enginyeria, Serveis i Medi Ambient

Domicili d'empadronament
C DOCTOR FLEMING N.21 Pis.2 Pta.2
C TIRSO DE MOLINA N.10 Pis.3 Pta.A
C MOSSEN CARLES FELIU N.34 Pis.BX Pta.02
AV DE LA PLATJA N.70 - 72 Pis.1 Pta.9
RD MIQUEL OLIVA PRAT N.46 Pis.2 Pta.1
C PERALADA N.35 Pis.1
C CAP PONENT N.11 Pis.6 Pta.6
C SANT PERE ALT N.35 Pis.3
C SARAJEVO N.16
C NOU MES ALT N.17 Pis.2
C PESCADORS N.5 Pis.1 Pta.B
C ARQUITECTE GAUDI N.28 Esc.1 Pis.3 Pta.4
C MIGUEL DE CERVANTES N.25 Pis.BX Pta.4
C CAP TRENCAT N.1 Pis.2 Pta.E
C SANT PERE ALT N.35 Pis.3
C SANT PERE ALT N.35 Pis.3
C DOCTOR ARRUGA N.37 Pis.2 Pta.B

A continuació es publica el text íntegre d’aquesta modificació, atès el que disposa l’article
66 del ROAS.
Article 15è.- Vigència de l’autorització.

Anunci sobre aprovació definitiva de la
modificació d’un reglament
El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària
del dia 26 de març de 2007 acordà aprovar
definitivament la modificació del Reglament
del mercat de no sedentaris actualment vigent
en el municipi; concretament la modificació de
l’article 15 i la incorporació d’una nova Disposició Transitòria.

1. L’autorització per a l’exercici de la venda
no sedentària es concedirà pel termini d’un any
i es prorroga automàticament, per períodes
iguals, mentre no variïn els requisits de la
condició de marxant expressats en l’article 8è i
que varen motivar l’autorització.
2. Els marxants estan obligats a comunicar a
l’Ajuntament mitjançant escrit presentat al
Registre d’entrada qualsevol variació dels re-

quisits expressats en l’article 8è, sense perjudici de l’actuació inspectora de l’Ajuntament.
3. L’incompliment d’algun requisit expressat
en l’article 8è o la manca de pagament de
l’anualitat dins el termini establert determinarà
la baixa d’ofici del padró del mercat de no
sedentaris.
4. Es presumeix que no han variat els requisits
i les condicions que varen motivar la concessió
de l’autorització si l’interessat no manifesta res
en contra, per escrit presentat en qualsevol de
les formes previstes en l’article 38è de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la

BOP de Girona núm. 67 - 4 d’abril de 2007
Llei 4/1999, de 13 de gener, en el període
comprès entre l’1 de novembre i el 15 de desembre de cada any.

27
d’aquest termini, s’entendran aprovades definitivament.
Sant Feliu de Guíxols, 30 de març de 2007

La inclusió d’una nova Disposició Transitòria
comporta que l’única Disposició Transitòria
que hi ha en l’esmentat Reglament passi a
referenciar-se com “Disposició transitòria primera” i que la nova disposició quedi amb el
següent redactat:

Miquel Lobato i Cárdenas
Alcalde

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 255.480,38 Euros, IVA vigent
inclòs
5.- Garanties:
a) Garantia provisional: 5.109,60 €
b) Garantia definitiva: 4% del preu d’adjudicació.

Núm. 4481
Disposició transitòria segona:
Per a les renovacions de les autoritzacions de
l’any 2007 conforme la nova redacció de l’apartat 4 de l’article 15è, els marxants disposen
fins al 15 de febrer per tal de manifestar les
variacions dels requisits i les condicions que
varen motivar la concessió de l’autorització
per a l’any 2006.
Aquesta modificació del Reglament entrarà en
vigor 15 dies hàbils després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Roses, 28 de març de 2007
Carles Pàramo Ponsetí
Alcalde

Núm. 4668
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Edicte d’informació pública de la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla de personal
Exp. XRHH2007000016
El Ple municipal en sessió del dia 29 de març
de 2007, entre d’altres punts, va acordar:
- Modificar la relació de llocs de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament per variar
les retribucions complementàries dels llocs de
treball de l’Arquitecte Cap de l’Àrea d’Urbanisme, obres i medi ambient, i de Tècnic
d’Administració General de la mateixa àrea,
d’acord amb la valoració que figura a l’expedient.
- Modificar la plantilla de personal funcionari
de l’Ajuntament per crear a l’Àrea d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient una plaça de
Tècnic de grau mig, escala d’administració
general, subescala de gestió, nivell B, CD 21 i
CE 40, a cobrir mitjançant promoció interna,
per concurs oposició. Una vegada cobert
aquest lloc de treball quedarà amortitzada
automàticament la plaça de nivell C que quedi
vacant conseqüència de la promoció interna.
Les referides modificacions se sotmeten al
tràmit d’informació pública de 15 dies a partir
de l’endemà de la darrera publicació d’aquest
edicte al DOGC i al BOP de Girona. En el cas
de no formular-se al·legacions en el transcurs

AJUNTAMENT DE
SANT JULIÀ DE RAMIS
Anunci sobre aprovació del plec de clàusules que ha de regir la contractació d’unes
obres
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació
en sessió del dia 12 de març de 2007 el plec de
clàusules administratives particulars i tècniques que ha de regir la contractació de les
obres corresponents al projecte titulat “PRIMERA FASE DEL PROJECTE EXECUTIU
D’ADEQUACIÓ DE LA RIERA DE LA
RASA”, i vist el que disposa l’article 277.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
s’exposa al públic pel termini de vint dies
hàbils, per a la presentació de possibles
reclamacions i/o al·legacions. En cas de no
presentar-se reclamacions i/o al·legacions al
respecte durant el termini esmentat, s’entendrà
aprovat l’esmentat plec de forma definitiva.
Simultàniament, s’anuncia subhasta pública a
què es refereix l’article 78 del RDL 2/2000, de
26 de juny, de contractes de les administracions públiques, si bé condicionat al que
disposa l’article 122.2 del Text Refós aprovat
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril.
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Sant Julià de
Ramis
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Expedient: 3.2.1.a.1.- 02/2007
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: execució de les
obres del projecte titulat “PRIMERA FASE
DEL PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE LA RIERA DE LA RASA”
b) Divisió per lots i número: no escau
c) Lloc d’execució: Sant Julià de Ramis
d) Termini execució: 6 mesos
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta

6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Julià de Ramis
b) Domicili: C/ Major núm. 1
c) Localitat i codi postal: Sant Julià de Ramis,
17481
d) Telèfon: 972 17 09 09
e) Fax: 972 17 15 33
f) Data límit per a l’obtenció de documents i
informació: fins al dia d’acabament del termini
per a presentar proposicions
7.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació:
- Grup “g”, Subgrup “6”, Categoria “d”.
- Grup “k”, Subgrup “6”, Categoria “d”.
- Grup “e”, Subgrup “7”, Categoria “d”.
b) Altres requisits: els establerts en el plec de
clàusules administratives particulars
8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies
naturals, posteriors al de l’última publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Si el dia de
venciment del termini de presentació cau en
dissabte, dia inhàbil o festiu, aquest es
traslladarà el dia següent hàbil.
b) Documentació a presentar: la detallada en el
plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica en el
punt 6 d’aquest Anunci i en horari de les 9.00
a les 15.00 hores. També es podrà enviar la
documentació per correus tal com s’estableix
en el plec de clàusules administratives particulars.
9.- Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions (constitució de la Mesa de Contractació) tindrà lloc a
la sala de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament a les 12.00 hores del sisè dia
hàbil següent al de finalització del termini de
presentació de proposicions. Si aquest s’escau
en dissabte o en festiu, l’acte es realitzarà el
primer dia hàbil següent.
Si el dia de venciment del termini de presentació de proposicions o d’obertura de pliques
s’escau en dissabte, dia inhàbil o festiu, aquests actes es traslladaran al dia hàbil següent.

