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d) El menor preu sense variació de les qua-
litats i especificacions tècniques del projecte,
fins a 10 punts.
12. Despeses a càrrec de l'adjudicatari

Les dels anuncis que generi el concurs i
les preparatòries i de formalització del con-
tracte, i la resta que s'estableixen a la clàusu-
la 9 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

Esplugues de Llobregat, 23 de gener de
2008.

L'Alcaldessa, Pilar Díaz Romero.

022009002575
A

Fogars de la Selva

EDICTE

Aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 22 de desembre del 2008, el
Pressupost General de l'Entitat per a l'exerci-
ci de 2009, així com la Plantilla que com-
pren tots els llocs de treball reservats a fun-
cionaris, personal laboral i eventual, estan de
manifest al públic a la secretaria d'aquest
Ajuntament per espai de quinze dies, termini
durant el qual qualsevol habitant del terme o
persona interessada, podrà examinar i pre-
sentar contra el mateix i davant el Ple les
reclamacions que estimi convenients, tal com
disposa l'article 169 del Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals.

En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació el Pressupost es considerarà defi-
nitivament aprovat. En cas contrari el Ple dis-
posarà d'un termini d'un mes per resoldre-
les, comptat a partir del dia següent a la fina-
lització de l'exposició al públic.

Les reclamacions es consideraran denega-
des en qualsevol cas si no es resolguessin en
l'acte d'aprovació definitiva.

Fogars de la Selva, 22 de gener del 2009.
L'Alcalde, Josep Vilà i Camps.

022009002357
A

Les Franqueses del Vallès

EDICTE

En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
17, annex II, pàgines 3 i següents, correspo-
nent al dia 20 de gener de 2009, ha estat
publicat el text íntegre de les bases del con-

curs-oposició lliure convocat, per acord de la
Junta de Govern Local de data 11 de desem-
bre de 2008, per a cobrir, en règim de fun-
cionari de carrera, tres places d'agent de la
policia local d'aquest ajuntament, enquadra-
des en l'escala d'administració especial,
subescala de serveis especials, escala bàsica,
grup de titulació C, subgrup C2, més les
vacants que es puguin produir fins a la data
de la celebració de les proves.

Es fa saber que les sol·licituds per prendre
part en el procés de selecció s'han de presen-
tar al Registre General de l'Ajuntament, dins
el termini improrrogable de 20 dies naturals,
a comptar des del següent al de la darrera
publicació del present edicte al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona o al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les Franqueses del Vallès, 26 de gener de
2009.

El Secretari, Lluís Muñoz Lloret.

022009002625
A

Gavà

ANUNCI

PUBLICACIÓ ÍNTEGRE DEL TEXT DE L'ART. 14.5 DE
L'ORDENANÇA MUNICIPALS SOBRE LLICÈNCIES DE
GUALS I RESERVES DE VIA PÚBLICA

Aprovat definitivament el text de la "Modi-
ficació de l'article 14.5 de l'Ordenança
municipal sobre llicències de guals i reserves
de via pública", que ha estat tramitat per l'A-
juntament de Gavà de conformitat amb allò
que preveu l'article 178 del Decret legislatiu
de 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i tramesa còpia de l'ex-
pedient complet als Serveis Territorials del
Departament de Governació i Administra-
cions Públiques a Barcelona i a la Subdelega-
ció del Govern, als efectes d'allò que preveu
l'art. 65,2 de la Llei Bàsica del Règim Local,
es procedeix per l'Ajuntament de Gavà a la
publicació íntegra de l'esmentada disposició
de caràcter general, així com a anunciar l'en-
trada en vigor un cop publicat el text complet
i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril.

La Modificació de l'Art. 14.5 quedarà amb
el següent redactat:

"5. La placa de gual, d'acord amb la Llei
1/1998 de política lingüística a Catalunya,
estarà redactada en català, i hi figurarà de
forma visible l'escut o l'emblema municipal

representatiu, d'acord amb el Reglament dels
símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat
pel decret 263/1991, de 25 de novembre".

Qualsevol ciutadà podrà impugnar-ho
directament, mitjançant la interposició del
recurs contenciós-administratiu previst a la
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa de 13 de juliol de 1998, el
qual s'haurà de presentar davant la Sala del
Contenciós del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir del següent dia de la publi-
cació íntegra de l'esmentada disposició de
caràcter general.

Gavà, 19 de gener de 2009.
Per ordre del Sr. Alcalde, El Secretari, Gui-

llermo de Prada Bengoa.

022009002409
A

Granollers

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Granollers, en sessió celebrada el dia 19
de gener de 2009, va aprovar inicialment el
Projecte d'obra ordinària per a la Reforma i
ampliació del Museu de Ciències Naturals,
d'aquesta ciutat, així com l'Estudi de Segure-
tat i Salut, (obra 01/09) amb un pressupost
total de 3.174.932,17 euros (inclòs 16% IVA)
que correspon a la quantitat de 2.737.010,49
euros més la quantitat de 437.921,68 euros
d'IVA, redactat per l'arquitecte Ramon Sana-
bria i Boix i promogut per l'Ajuntament de
Granollers.

El que es fa públic en el termini de trenta
dies, comptats a partir de l'endemà de la seva
publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya, a l'efecte de poder-se for-
mular reclamacions i al·legacions, de confor-
mitat amb el que disposa l'art. 235.2 c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya.

En virtut de la resolució anterior, transco-
rregut el termini anterior sense que s'hagi
presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat
definitivament el projecte esmentat.

Granollers, 21 de gener de 2009.
La Secretària general accidental, M.

Àngels Badia i Busquets.

022009002315
A

Granollers

EDICTE

Es fa públic que els vehicles que consten a

la relació que es detalla a continuació, amb
indicació de la matrícula, marca, model, titu-
lar i lloc on es troba el vehicle, porten més
de 30 dies seguits estacionats al mateix lloc i
presenten símptomes que en fan presumir

racionalment el seu abandonament, així
com, d'altres, que també han estat qualificats
d'abandonats en haver transcorregut més de
dos mesos del seu ingrés a dipòsit.

D'acord amb allò que disposa l'article




