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Ajuntament de Calonge
ÀREA D’URBANISME
Edificació pública i instal·lacions municipals
Ref. U/NP.-no. Expedient núm. 718/2009. EPIM 7

EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calonge, reunida en sessió or-
dinària el dia 16 de juliol de 2009, va acordar aprovar definitivament el Projec-
te dels treballs d’acabat per a l’adequació del local del Casal d’avis de Calon-
ge, promogut per l’Ajuntament de Calonge i redactat i subscrit pels serveis
tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracta que ascen-
deix a 46.239,64 € IVA inclòs.

Es fa públic aquest acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis
de la corporació, d’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent interpo-
sar, d’acord amb l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos, o bé, de manera potestativa, es pot inter-
posar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el
termini d’un mes, comptats ambdós supòsits des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

No obstant això, es pot exercir, si escau, qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent o que es cregui convenient (art. 58 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre).

L’expedient es podrà consultar a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Ca-
longe (plaça de la Concòrdia, 7) dins l’horari d’atenció al públic d’11 h a 14 h.

L’alcalde
Jordi Soler i Casals
Calonge, 5 d’agost de 2009
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● Girona. El casal de la gent gran de Montilivi és, des
d’ahir i fins diumenge, la seu de la II Mostra de Tea-
tre Amateur de Girona, organitzada per la regidoria
de Desenvolupament Local i Promoció de la ciutat, a
través de la delegada d’activitats de dinamització del
territori, Pilar Prats. En aquesta mostra, que es va ce-
lebrar per primera vegada l’any passat al barri de
Sant Narcís, hi participen sis companyies: Fa Com9
Teatre, Companyia RF-09, grup de teatre Plus-65,
grup de teatre Ja hi Som Tots, Grup de Teatre Gurnau
de Montilivi i Associació Cultural Pocapena.Som
Teatre de Barri. Ahir va obrir la mostra la companyia
Fa Com9 Teatre amb la posada en escena d’El malalt
imaginari, mentre que avui RF-09 oferirà l’especta-
cle de carrer Estoc de foc (20.30 h) i la jornada la
completarà el grup de gent gran Plus-65, vinculat a
El Galliner, amb Les cartes que encara arriben
(21.30 h). Demà posarà en escena el seu muntatge la
companyia Ja Hi Som Tots, que fa El cas d’un metge
de dones (21 h), mentre que en la darrera jornada,
diumenge, actuaran els amfitrions, Grup de Teatre
Gurnau, que posaran en escena Ens ha caigut la so-
gra, de Lluís Coquard (11 h), i Pocapena.Som, que
presenten Bojos de la guerra (18 h), sobre la Guerra
Civil espanyola. / EL PUNT

GIRONA
El barri de Montilivi serà el marc de la II
Mostra de Teatre Amateur de Girona

● Sant Gregori. La Banda del Camaleó, un grup de rock
dur que té a les seves files alguns històrics del rock
gironí, actuarà avui a l’Etcètera de Sant Gregori
(23.30 h), després de The Manyacs, i gravarà el con-
cert per a un DVD. La Banda del Camaleó inclou
Jaume Grabuleda (veu; Terratrèmol i Rock & Roll
Damm), Dani Pujol (bateria, percussió i veus; 080,
Adrià Puntí), Marc Garcia (guitarra i veus; Stoor-
nut), Ivan Torra (baix) i Isaac Rodríguez (bateria i
percussió), i combina temes propis i versions d’Iron
Maiden i Deep Purple. / X.C. / FOTO: ADA ARNAL

SANT GREGORI
La Banda del Camaleó, amb històrics del rock
gironí, grava un DVD en directe a l’Etcètera

� La nissaga matriarcal
de Tom Sharpe. L’escrip-
tor anglès Tom Sharpe,
que des de fa més de vint
anys passa llargues tempo-
rades a Llafranc, va pre-
sentar ahir a La Llibreteria
de Girona la traducció ca-
talana de la seva última no-
vel·la, Els Grope. Acom-
panyat del llibreter Felip
Ortega i de Carles
McCragh, fundador de Li-
berpress, associació que
acaba de concedir-li un
dels seus premis, Sharpe
va parlar del seu llibre, una
sàtira sobre una nissaga fa-
miliar dominada per les
dones. / EUDALD PICAS


