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d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: Durant l’ exe-
cució de l’ obra.

e) Admissió de variants: No

9.- Obertura d’ ofertes:
L’ acte d’ obertura de les proposicions econò-

miques serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes
de la corporació a les 13,00 hores del primer
dilluns hàbil següent a l’últim dia de presenta-
ció de les ofertes, o si aquest és festiu, el primer
dia hàbil següent, comptat a partir de l’ ende-
mà de l’ acabament del termini de presentació
de proposicions,

10.- Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractiste adjudicatari.

La Riba, 11 d’agost de 2006

ALBERT BESORA OLLÉ

Alcalde

PG-163081 (06.228.008)

LA RIBA

ANUNCI
de l’Ajuntament de la Riba, sobre creació d’un
servei públic (codi: 06/008).

El Ple de l’AjuntameEnt de La Riba, en la
sessió ordinària de data 11 d’agost de 2006, va
prendre, entre d’altres els següents acords:

Primer. Crear el servei de refugi de muntanya
i zona d’esbarjo dels Masets.

Segon. Aprovar el projecte d’establiment del
servei públic municipal de refugi de muntanya
i zona d’esbarjo amb la documentació que l’in-
tegra i el Reglament regulador del règim jurí-
dic de la prestació.

Tercer. Acordar la gestió indirecta d’aquest
servei públic municipal de refugi de muntanya
i zona d’esbarjo dels Masets.

Quart. Sotmetre aquest expedient i tota la
documentació complementària, a informació
pública durant un termini de trenta dies hàbils,
per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, re-
clamacions o suggeriments, mitjançant la inser-
ció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anun-
cis de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà
de la darrera de les publicacions oficials esmen-
tades.

Cinqué . Disposar que, si no s’hi formula cap
al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública i d’audiència als
interessats, l’expedient que ara s’aprova inici-
alment es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior i s’enten-
drà implantat el servei públic municipal de re-
fugi de muntanya i zona d’esbarjo dels Masets.

La Riba, 11 d’agost de 2006

ALBERT BESORA OLLÉ

Alcalde

PG-163079 (06.228.006)

SANT FELIU DE GUÍXOLS

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, sobre
aprovació definitiva de diversos projectes d’obres.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols fa
públic l’aprovació definitiva dels següents pro-
jectes d’obra:

1.- Aprovat definitivament per la Junta de
Govern Local de 9 d’agost de 2006:

Projecte d’instal·lació de gespa artificial i tan-
cament lateral del camp de futbol de Vilarta-
gues, redactat per l’enginyer tècnic Sr. Telmo
de la Cruz Arroyo, amb un pressupost total de
530.196,37 Euros (IVA inclòs), segons projec-
te aprovat inicialment complementat amb la in-
corporació dels compromisos presentats en es-
crit de 28 de juliol de 2006 (R.E. 9159) referits
a les 2 primeres condicions imposades a l’acord
d’aprovació inicial, deixant sense efecte la ter-
cera referida a que les obres han d’estar acaba-
des el 15 de setembre, donada la impossibilitat
del seu compliment per necessitats d’aquest
propi Ajuntament; fixant-se com a termini de
finalització el proper 17 d’octubre.

2.- Aprovat definitivament per la Junta de
Govern Local de 5 de juliol de 2006:

Projecte d’obres d’urbanització d’un tram del
carrer Gravina (entre Rambla Generalitat i
carrer Bourg de Peage), redactat pels Serveis
Tècnics Municipals, amb un pressupost total de
licitació de 674.140,14 euros (IVA inclòs), dividit
en les següents fases:

1a. Fase, (entre Rambla Generalitat i carrer
Cervantes):

1.a. Pressupost de licitació de 103.034,29 euros
(IVA inclòs).

1.b. Pressupost de licitació de 296.832,70 euros
(IVA inclòs)

2a. Fase (entre carrer Cervantes i carrer
Bourg de Peage):

Pressupost de licitació de 274.273,15 euros
(IVA inclòs).

3.- Projecte d’obres de millora de l’entorn
urbà del conjunt d’habitatges del Sot dels Ca-
nyers, redactat pels serveis tècnics municipals,
i que compta amb un pressupost per un import
de tres-cents noranta mil cinc-cents seixanta-set
euros, IVA inclòs (390.567,00 euros), que consta
dividit en dues fases, una amb un pressupost de
dos-cents mil euros (200.000,00 euros) i l’altra
amb un pressupost de cent noranta mil cinc-
centes seixanta-set euros (190.567,00 euros). No
havent-se presentat cap escrit ni al·legació du-
rant el termini d’informació pública s’entén
aprovat definitivament en base a l’acord d’apro-
vació inicial de l’Ajunta Ple de data 25 de maig
de 2006.

4.- Projecte d’obres de rehabilitació de l’edifici
“Safareigs Municipals” situat als carrers Baixada
del Puig, Sol i Lluna, redactat pels Serveis Tèc-
nics Municipals, amb un pressupost d’execució
total de 88.878,59 Euros (IVA inclòs). No ha-
vent-se presentat cap escrit ni al·legació durant
el termini d’informació pública s’entén aprovat
definitivament en base a l’acord d’aprovació
inicial de la Junta de Govern Local de data 26
d’abril de 2006.

5.- Projecte de canalització d’aigües pluvials
del carrer de la Rutlla i connexió per la Ram-

bla Portalet fins a la desembocadura a la Plat-
ja, redactat per Equip Tècnic Sant Andreu, SA
i subscrit per l’enginyer Sr. Josep Santandreu i
Peralba. No havent-se presentat cap escrit ni
al·legació durant el termini d’informació pública
s’entén aprovat definitivament en base a l’acord
d’aprovació inicial de la Junta de Govern Lo-
cal de data 14 de juny de 2006. La documenta-
ció aprovada definitivament és la presentada per
l’equip redactor amb data 19 de juny de 2006 que
incorpora les condicions establertes a l’acord
d’aprovació inicial amb un pressupost total de
1.397.901,67 euros (IVA inclòs).

La qual cosa ES FA PÚBLIC de conformi-
tat amb el que estableix l’article 38 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Re-
glament d’obres, activitats i serveis dels ens lo-
cals.

Contra aquestes resolucions, que son defini-
tives i exhaureixen la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de d’aquesta publicació, davant els
jutjats de lo Contenciós – Administratiu de
Girona. Potestativament i de forma prèvia, es
pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al d’aques-
ta publicació.

Sant Feliu de Guíxols, 11 d’agost de 2006

MIQUEL LOBATO I CARDENAS

Alcalde

PG-163241 (06.229.048)

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys,
sobre aprovació d’uns plecs de condicions.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 28
de juliol de 2006 els Plecs de condicions que han
de regir la subhasta relativa a l’aprofitament de
fusta a la forest anomenada Roques de Vilamala,
núm.97 ter del CUP , els quals queden exposats
al públic durant un termini de 20 dies comptats
a partir de l’endemà de la inserció d’aquest
anunci al BOP de Lleida i al DOGC, perquè es
puguin presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia la subhasta, si bé
la licitació s’ajornarà, quan resulti necessari, en
el supòsit que es formulin reclamacions contra
els plecs de condicions.

Objecte: Aprofitament de fusta a la forest Ro-
ques de Vilamala (núm.97 ter del CUP ) amb un
nombre de peus de 2.245 .

Tipus: Preu total 8.500 euros més IVA, preu
índex 10.625 euros més IVA.

Fiança: Provisional per prendre part a la licitació
serà del 2 %, que haurà de ser completada per
l’adjudicatari fins al 4 % de la quantitat per la
qual s’adjudiqui.

Pagament i duració del contracte: S’estarà al que
disposin els plecs de clàusules.

Presentació de proposicions: A la secretaria de
l’Ajuntament (C/ Josep Cirera, núm.1 de Sant


