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Núm. 7181
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 6 de maig de 2010, va
aprovar definitivament l’Ordenança de prevenció de la prostitució
el text de la qual es transcriu a continuació. L’Ordenança entrarà
en vigor en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del
dia següent hàbil al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
“Ordenança de prevenció de la prostitució
Exposició de motius
Tradicionalment, les normes que han regulat la prostitució ho han
fet des de la perspectiva de sancionar tant a les persones que
ofereixen serveis sexuals com a les que compren aquest tipus de
servei. És evident que aquest tipus de regulació no ha solucionat el
problema. Les normes més recents i que són les que han tingut
més èxit en la lluita contra la prostitució són les que han considerat
aquesta com un aspecte de la violència exercida per la persona que
paga per l’obtenció de serveis sexuals, ja que constitueix un
problema social significant que no únicament perjudica la persona
que és prostituïda sinó també la societat. Les normes més recents
estableixen que les víctimes de la prostitució no pateixin repercussions legals en considerar important motivar les persones
prostituïdes perquè surtin d’aquest estat sense que això impliqui el
risc de patir conseqüències punitives, ja que consideren a les
persones prostituïdes més fràgils i explotades tant pels seus
proxenetes com pels que compren els serveis sexuals. El missatge
que han volgut transmetre les normes més actuals i amb més èxit
sobre la matèria és que es considera la prostitució com una forma
greu d’opressió i que els oprimits no han de patir cap culpa. Els
principis exposats més amunt són el que inspiren el contingut
d’aquesta ordenança.
Article 1. Es prohibeix l’intent de compra o la compra de serveis
sexuals a l’espai públic.
Article 2. Els agents de l’autoritat es limitaran a recordar a qui
realitzi la conducta descrita en l’article 1 que està prohibida per
aquesta Ordenança amb l’advertiment que si es reitera s’iniciarà el
procediment administratiu sancionador.
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Article 3. La conducta descrita a l’article 1 tindrà la consideració
de falta molt greu i serà sancionable amb multa d’entre 1.500,01 i
3.000,00 euros.
Article 4. L’Ajuntament prestarà informació i ajut a totes aquelles
persones que exerceixin la prostitució a la ciutat i vulguin abandonar el seu exercici.”
La qual cosa es fa pública segons allò disposat a la normativa
vigent.
Figueres, 7 de maig de 2010
Santiago Vila Vicente
Alcalde
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Núm. 7451
AJUNTAMENT DE GIRONA
Anunci sobre adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament
Mitjançant resolució de l’Alcaldia Presidència de data 30 d'abril de
2010 ha estat aprovada l’adjudicació definitiva del subministrament d'un gestor de comunicacions unificades, el que es publica
als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Girona.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General – Unitat
de Compres
Número d'expedient: 2009014329.
2. Objecte del contracte.
Tipus de contracte: Subministraments.
Descripció de l'objecte:
Subministrament d'un gestor de comunicacions unificades
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
Tramitació: Ordinària
Procediment d'adjudicació: Obert, atenent a una pluralitat de
criteris.
4. Pressupost base de licitació.
Cent setanta-dos mil quatre-cents tretze euros amb vuitanta
cèntims (172.413,80€), IVA exclòs.
5. Adjudicació definitiva.
Data: Decret de l’Alcaldia-Presidència de 30 d'abril de 2010.
Contractista: BC SISTEMAS DE COMUNICACION, SL, amb NIF
B60574274.
Nacionalitat: Espanyola.
Import d'adjudicació:
Cent trenta-set mil cinc-cents setanta-tres euros amb setanta-set
cèntims (137.573,77 €), més vint-i-dos mil onze euros amb vuitanta
cèntims (22.011,80 €) en concepte d’IVA, calculat al tipus del 16%.
Termini de lliurament: de 1,5 mesos.
Girona, 10 de maig de 2010
Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa
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