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Núm. 3181
AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI
Edicte de sol·licitud de llicència ambiental
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Qualificació urbanística: Residencial d’edificació aïllada. Ús d’habitatge unifamiliar. Ocupació 30%. Edificabilitat neta màxima per a
cada parcel·la és de 0,50 m2 sostre per m2 de
sòl. Alçada màxima de l’edificació 6,50 m, en
dos plantes com a màxim.

Exp. AII.1-22/2003
El Sr. Jaume Rosset i Font, ha sol·licitat llicència ambiental per adequació d’una explotació
porcina i bovina d’engreix a Mas Rosset de
Dalt, veïnat d’Ermadàs, de Cornellà del Terri.
D’acord amb l’article 43 del Reglament aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, s’exposa aquesta sol·licitud a informació pública
durant un termini de vint dies, perquè tots
aquells que es considerin afectats per l’activitat
esmentada puguin efectuar les observacions i
les reclamacions que creguin convenients.

El termini per la presentació d’ofertes és de 30
dies naturals a comptar des de la publicació
d’aquesta convocatòria en el BOP de Girona.
El procediment de concurs per l’adjudicació de
la parcel·la esmentada es regirà pel plec de clàusules aprovat definitivament per l’Ajuntament
en data 15 de gener de 2007. El text íntegre del
plec de clàusules aprovat definitivament es
troba publicat al BOP de Girona núm. 31 de 13
de febrer de 2007, igualment es troba exposat
als Taulers d’anuncis dels ajuntaments de
Cruïlles, de Monells, de Sant Sadurní de
l’Heura.

L’expedient s’exposa i es pot consultar durant
les hores d’oficina a la secretaria d’aquest
Ajuntament.

Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, 22
de febrer de 2007

Cornellà del Terri, 26 de febrer de 2007

Ramon Nadal i Colls
Alcalde

Jaume Figueras i Padrosa
Alcalde
Núm. 3182
Núm. 3214
AJUNTAMENT DE
CRUÏLLES-MONELLS-SANT SADURNÍ
DE L’HEURA
Edicte de convocatòria de licitació per a la
venda d’una parcel·la propietat de l’Ajuntament
Per acord de Junta de Govern Local celebrada
el dia 12 de febrer de 2007 es va acordar convocar la licitació per la venda, mitjançant concurs, procediment obert, de la parcel·la patrimonial propietat de l’Ajuntament de CruïllesMonells-Sant Sadurní de l’Heura que es dirà a
continuació:
Parcel·la: Urbana. Parcel·la senyalada amb el
núm. 6 en el plànol de les finques resultants
del Projecte de reparcel·lació del sector SS1 de
Sant Sadurní de l’Heura. De forma trapezoïdal
i amb una superfície de 485,57 metres quadrats. Limita al nord amb vial públic enjardinat
del camí de Monells, a l’oest amb la parcel·la
núm. 5 adjudicada a Urbanització Puig d’Arques, SL, a l’est amb el carrer C, al sud amb la
parcel·la núm. 7 adjudicada a Urbanització
Puig d’Arques, SL.
Títol d’adquisició de l’Ajuntament: Adjudicació en concepte del 10% d’aprofitament urbanístic del sector.
Dades registrals: Finca 930, inscrita al Tom
3117, Llibre 30 del Registre de la Propietat de
La Bisbal d’Empordà.
Tipus de licitació: El preu pel que treu a
concurs és de SEIXANTA UN MIL CINC
CENTS SET Euros, mes IVA (16%).

AJUNTAMENT DE
L’ESCALA
Edicte d’exposició pública de modificació
d’unes ordenances fiscals
En compliment d’allò que disposa l’article 17
del RDL 2/2004, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les bases de règim local en relació a l’article
162 de la Llei 871987, de 15 d’abril, municipal
i de règim local de Catalunya.; havent-se aprovat en sessió plenària de 31 de març de 2006
els acords provisionals per la modificació de
les ordenances fiscals que es detallen seguidament, es posen a exposició pública durant
trenta dies, dins el quals els interessats, podran
examinar l’expedient dipositat al Departament
de Gestió Tributària i podran presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Taxes:
Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de les
taxes pels serveis socials, de joventut, cultura,
esports i emissora municipal.
Preus públics:
Ordenança fiscal núm. 25, general reguladora
dels preus públics
Annex II. Servei d’escola bressol
Annex III. Servei de casal, casalet i casaliu
Annex IV. Servei de piscina municipal
L’Escala, 26 de febrer de 2007
Josep M Guinart i Solà
Alcalde

Núm. 3183
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
Anunci sobre aprovació definitiva del
reglament de distincions i recompenses de la
Guardia Urbana
El reglament de distincions i recompenses de
la Guàrdia Urbana de Figueres que ha resultat
aprovat definitivament, en no haver-se
presentat cap reclamació ni al·legació al que
havia aprovat inicialment el Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 6 de juliol de 2006,
el text del qual es transcriu a continuació,
entrarà en vigor als 15 dies hàbils comptats a
partir del dia següent hàbil al de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
REGLAMENT DE DISTINCIONS i RECOMPENSES DE LA GUARDIA URBANA DE
FIGUERES
PREÀMBUL
Els membres de la Guàrdia Urbana de Figueres, en el desenvolupament de les funcions que
els atribueix l’ordenament jurídic, realitzen
actuacions i serveis policials que comprenen
un ampli conjunt de treballs que, entre d’altres,
comprenen la vigilància del compliment de
l’ordenament jurídic, la pro-tecció de persones
i bens, el manteniment de l’ordre públic, l’ajut
i l’auxili a la comunitat en situacions de risc,
l’assistència a ciutadans i ciutadanes en moments de crisi o necessitat, la cura del civisme
a la ciutat o la gestió de la convivència entre
les persones.
Sovint aquests serveis que es presten en
l’exercici professional dels membres del Cos
impliquen un grau important de dedicació,
implicació i sacrifici dels funcionaris, o
comporten un alt risc per a la seva integritat,
motius pels quals es justifica la concessió de
condecoracions i felicitacions per a reconèixer
les actuacions policials extraordinàries, o a la
tasca eficaç i continuada durant anys amb un
bagatge professional que sigui mereixedor de
la distinció per part del Cos i de la comunitat a
la qual serveix la policia de la ciutat.
Igualment, i en els mateixos termes, aquelles
corporacions, institucions, fundacions, associacions, empreses públiques o privades i els
particulars que s’hagin distingit per la seva
col·laboració amb la Guàrdia Urbana amb la
finalitat que aquesta pugui complir els seus
objectius i funcions reglamentàries, també
podran ser recompensades.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1
El present Reglament té per objecte la
regulació de les recompenses i les distincions
als membres del Cos de la Guàrdia Urbana de
Figueres i a les persones alienés al servei que
hagin acumulat els mèrits suficients, així com,
i en igual mesura, les corporacions, institu-
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cions, fundacions, associacions, empreses públiques i privades.
Art. 2
Totes les distincions i recompenses atorgades
han de constar a l’expedient personal del
funcionari i s’han de valorar com a mèrit en els
procediments de provisió de llocs de treball i
de promoció interna.
Art. 3
Els membres de la Guàrdia Urbana lluiran a
l’uniforme de mitja gala o gala el passador
corresponent a cada condecoració just per sota
de la placa-insignia.
Art. 4
Les accions i els treballs que seran recompensats hauran d’haver tingut lloc en el decurs
de l’any natural anterior al dia de la imposició,
que es farà coincidir sempre amb la el Dia de
la Guàrdia Urbana, primer dia del mes de
Juliol.
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Art. 6
Felicitació col·lectiva
Són creditors d’aquesta recompensa els
membres de la Guàrdia Urbana que es trobin
en alguna de les situacions següents:
1. Quan participin un nombre considerable de
membres del Cos en la prestació de serveis
amb motiu d’accidents o sinistres importants,
catàstrofes naturals, etc., amb dedicació,
esperit de sacrifici, responsabilitat i l’actuació
sigui considerada com a rellevant.
2. Quan participin en serveis policials de difícil
execució, relacionats amb grans concentracions de persones, tant siguin actes espor-tius,
socials o d’altres tipus, i l’actuació sigui considerada meritòria.
3. Quan intervinguin un gran nombre de funcionaris policials en serveis en compliment de
qualsevol de les funcions encomanades per
l’ordenament jurídic, i els seus resultats siguin
considerats meritoris o tinguin ressò social.

CAPÍTOL II. LES DISTINCIONS.
Art. 4
Les distincions i recompenses seran les següents:
Felicitació Col·lectiva
Felicitació Individual
Medalla Municipal de Bronze al Mèrit en
l’Exercici Professional
Medalla Municipal de Plata al Mèrit en
l’Exercici Professional
Medalla Municipal de Bronze al Mèrit Policial
Medalla Municipal de Plata al Mèrit Policial
Medalla Municipal d’Or al Mèrit Policial
Felicitació municipal al Mèrit en la Seguretat
Pública
Medalla Municipal de Bronze al Mèrit en la
Seguretat Pública
Medalla Municipal de Plata al Mèrit en la
Seguretat Pública
Medalla Municipal d’Or al Mèrit en la
Seguretat Pública
Medalla Municipal de Bronze a la Constància
Medalla Municipal de Plata a la Constància
Medalla Municipal d’Or a la Constància
Art. 5
1.Tots els membres de la Guàrdia Urbana
poden ser felicitats per recompensar les
actuacions que es considerin meritòries, quan
no concorrin els requisits establerts per a
l’atorgament de les medalles.
2. Les felicitacions seran concedides per
l’Alcalde de la Ciutat, reflectides documentalment i es faran constar a l’expedient personal
dels afectats.
3. Les felicitacions seran Col·lectives i Individual.

Art. 7
Felicitació Individual
Són creditors d’aquesta recompensa els membres de la Guàrdia Urbana que es trobin en
alguna de les situacions següents:
1. Que hagin participat de forma destacada o
cooperat activament en serveis policials
importants, la resolució dels quals hagi estat
dificultosa amb incautació o intervenció
d’efectes, malgrat que no s’hagi produït la
detenció dels implicats.
2. Que hagin participat en la realització de com
a mínim quatre serveis policials rellevants, que
si bé individualment no siguin mereixedors de
recompensa, contribueixin al compliment dels
objectius assenyalats pels seus superiors.
3. Que hagin realitzat alguna actuació especial
de caràcter humanitari o mediadora, relacionada amb l’auxili i l’assistència a les
persones o amb la conviv ncia entre cultures.
4. Que en el decurs d’un any hagin desenvolupat tasques o actuacions professionals
d’alta qualitat en l’àmbit policial, bé sigui en la
branca operativa, de gestió, de suport, tècnica
o de formació que serveixin per a millorar el
nivell del servei a la comunitat així com el
prestigi de la Guàrdia Urbana.
Art 8.
Medalla Municipal de Bronze al Mèrit en
l’Exercici Professional
Són creditors d’aquesta condecoració els
membres de la Guàrdia Urbana que es trobin
en alguna de les situacions següents:
1. Que en el decurs de tres anys seguits, comptadors sempre, i a partir d’ara, des d’un Dia de
la Guàrdia Urbana al Dia de la Guàrdia Urbana
de l’any següent, hagin estat mereixedors de
tres Felicitacions Individuals.

2. Realitzar estudis professionals o científics
de caràcter policial que comportin prestigi per
al Cos de la guàrdia Urbana.
3. Que per actuacions rellevants en el servei,
bé puntuals i altament notòries, bé per la tasca
constant en el decurs de tres anys i que hagin
produït fruits evidents i duradors en l’opinió
del comandament, s’hagi distingit en els
treballs per la trobada i la convivència entre
persones de diferents sensibilitats religioses o
culturals que evitin trencaments en el normal
desenvolupament de la vida quotidiana.
4. Que dels seus treballs, informes i comunicats del servei diari siguin cabdals perquè es
derivi la detenció de persones especialment
dedicades a activitats que afectin a la seguretat
pública o la desarticulació de grups i organitzacions criminals o les persones que els
donen suport i serveixen com a infrastructura
d’informació o operativa.
5. Que, al llarg d’un any i en el decurs del servei ordinari, hagin realitzat serveis o protagonitzat actuacions que per la seva determinació
i/o valor hagin significat la salvació d’una o
més vides humanes.
Art. 9
Medalla Municipal de Plata al Mèrit en
l’Exercici Professional:
Són creditors d’aquesta condecoració els
membres de la Guàrdia Urbana que es trobin
en alguna de les situacions següents:
1. Que en decurs de set anys seguits hagin
rebut dues Medalles de Bronze al Mèrit en
l’Exercici Professional.
2. Que dels seus treballs, informes i comunicats del servei diari siguin cabdals perquè es
derivin operatius que signifiquin, la resolució
de fets delictius greus, o de solució laboriosa o
dificultosa, o bé hagin tingut ressò com a
conseqüència de l’alarma social provocada, i
que es resolguin amb la detenció dels autors i
còmplices, així com amb intervenció, comís o
recuperació d’efectes o instruments.
Art. 10
Medalla Municipal de Bronze al Mèrit Policial
Són creditors d’aquesta condecoració els
membres de la Guàrdia Urbana que es trobin
en alguna de les situacions següents:
1. Resultar lesionat com a conseqüència d’un
acte de servei, sempre que no hagi existit
imprudència, imperícia o cas fortuït i no afecti
al prestigi del Cos de la Guàrdia Urbana.
2. Que estiguin en els supòsits per a la
concessió Medalla de Bronze al Mèrit en
l’Exercici Professional havent concorregut en
els mateixos, però, risc físic evident i greu per
a ells mateixos o per a terceres persones.
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Art. 11
Medalla Municipal de Plata al Mèrit Policial
Són creditors d’aquesta condecoració els
membres de la Guàrdia Urbana que es trobin
en alguna de les situacions següents:
1. Com a conseqüència d’un acte de servei
amb resultat de mutilació o ferides greus de les
quals no es derivi la incapacitat total sempre
que no s’hagi produït per negligència, imperícia o accident i no afecti al prestigi del Cos
de la guàrdia Urbana.
Art 12
Medalla Municipal d’Or al Mèrit Policial
Són creditors d’aquesta condecoració els
membres de la Guàrdia Urbana que es trobin
en alguna de les situacions següents:
1. Com a conseqüència d’un acte de servei
amb resultat de mort, sempre que no s’hagi
produït per negligència, imperícia o accident i
no afecti al prestigi del Cos de la guàrdia
Urbana. En serà beneficiari el cònjuge o
parella supervivent o els hereus legítims, per
una sola vegada.
2. Com a conseqüència d’un acte de servei
amb resultat de mutilacions o ferides greus que
derivin en una incapacitat total, amb les
condicions fixades a l’article anterior.
Art. 13
FELICITACIONS I MEDALLES MUNICIPALS AL MÈRIT EN LA SEGURETAT
CIUTADANA
Els membres dels altres cossos policials
públics, les institucions, les corporacions, les
fundacions, les associacions, les empreses
públiques o privades i els particulars que
s’hagin distingit per la col·laboració amb la
Guàrdia Urbana de Figueres en les funcions
que té encomanades, poden ser recompensats
amb les felicitacions i medalles que segueixen:
1. Felicitació al Mèrit en la Seguretat Ciutadana, en el supòsit que s’acreditin mèrits
semblants als indicats en els apartats anteriors,
sense que no hi concorrin els atributs
necessaris per ser qualificats com mereixedors
de medalla.
2. Medalla de bronze a la seguretat ciutadana:
Per realitzar estudis professionals o científics
de caràcter policial que siguin d’utilitat per a la
ciutat de Figueres.
Per haver-se distingit en fomentar la trobada i
la convivència entre persones de diferents
sensibilitats religioses o culturals que evitin
trencaments en el normal desenvolupament de
la vida quotidiana.
Per haver col·laborat amb la Guàrdia Urbana,
amb perill per a la seva integritat física, en la
detenció d’una persona responsable d’un fet
delictiu.
Per la seva col·laboració durant anys amb la
Guàrdia Urbana la qual cosa ha repercutit de
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forma directa en la qualitat del servei a
realitzar i en el prestigi del Cos.
Que la seva intervenció hagi sigut cabdal per a
la resolució de fets delictius greus, o de solució
laboriosa o dificultosa, o bé hagin tingut ressò
com a conseqüència de l’alarma social
provocada.
3. Medalla Municipal de Plata al Mèrit en la
Seguretat Ciutadana:
Per haver realitzat serveis o protagonitzat
actuacions que per la seva determinació i/o
valor hagin significat la salvació d’una o més
vides humanes.
Que com a conseqüència d’un acte humanitari
o de defensa de la seguretat pública hagi
resultat amb mutilació o ferides greus de les
quals no es derivi la incapacitat.
4. Medalla Municipal d’Or al Mèrit en la
Seguretat Ciutadana: en els mateixos supòsits
que seria d’aplicació la Medalla Municipal
d’Or al Mèrit Policial
Art. 14
Medalles Municipals a la Constància.
Els membres de la Guàrdia Urbana que hagin
dedicat la seva vida professional al servei de la
comunitat en tant que funcionaris garants de
drets i llibertats poden ser recompensats amb
les medalles que segueixen, que només seran
concedides per una sola vegada i l’any mateix
que es compleixin els anys de servei, sempre
que en el decurs de l’any anterior no hagin
estat sancionats per una falta lleu o per una de
greu en els tres anteriors o de molt greu en els
sis anteriors.
1. Medalla Municipal de Bronze a la Constància en el Servei, quan es compleixin 20
anys des de l’ingrés com Agents i sempre
hagin format part, dia a dia, de la funció
policial.
2. Medalla Municipal de Plata a la Constància
en el Servei, quan es compleixin 25 anys des
de l’ingrés com Agents i sempre hagin format
part, dia a dia, de la funció policial.
3. Medalla Municipal d’Or a la Constància en
el Servei, quan es compleixin 30 anys des de
l’ingrés com Agents i sempre hagin format
part, dia a dia, de la funció policial.

Art. 16
Les consignacions esmentades a l’article 15
aniran essent rectificades en el seu valor cada
quatre anys, a través del pressupost municipal.
CAPITOL III. ELS EXPEDIENTS DE CONCESSIÓ.
Art. 17
Perquè puguin concedir-se qualsevol de les
felicitacions i de les condecoracions esmentades en el Capítol anterior és imprescindible
la tramitació de l’expedient oportú que permeti
justificar les raons de l’atorgament.
Art. 18
1. Les propostes de felicitacions i de condecoracions, la petició de les quals ha de fer-se
de manera raonada i per escrit, seran tractades
pels components de la Junta d’Avaluació.
2. Formen part de la Junta d’Avaluació el
Regidor de l’àrea, l’Inspector, el Sotsinspector
i els Sergents que tinguin la responsabilitat de
gestionar cadascuna de les àrees en que es
divideix la Guàrdia Urbana.
3. La Junta d’Avaluació es reunirà en el decurs
del mes de març i donarà inici, si s’escau, als
diferents expedients, que hauran de constar
necessàriament de la petició inicial, els escrits
favorables de tots els membres de la Junta i un
informe explicatiu signat pel Regidor i l’Inspector conforme les peticions estan d’acord
amb el present Reglament. Si la felicitació o
medalla va referida a un dels membres de la
Junta d’Avaluació aquest no podrà ser present
a les deliberacions.
4. Les propostes convenientment informades
s’adreçaran a l’il·lustríssim senyor AlcaldePresident per a la seva consideració i, si
s’escau, aprovació per decret.
Art. 19
De concórrer les circumstàncies reglamentàries
no hi ha inconvenient en rebre, un Agent, més
d’una felicitació o condecoració.
Art. 20
Els lliuraments es faran en un acte solemne,
presidit per l’Alcaldia-Presidència, el Dia de la
Guàrdia Urbana, cada 1 de juliol o data propera.
CAPITOL IV REGISTRE

Art. 15
Per la seva especial significació, com a
reconeixement, per una sola vegada i en el
moment de la seva concessió, s’estableixen les
següents consignacions econòmiques a les
condecoracions que segueixen:
1. Medalla Municipal de Plata al Mèrit Policial, 3000 euros.
2. Medalla Municipal d’Or al Mèrit Policial,
6000 euros.
3. Medalla Municipal d’Or a la Constància en
el Servei, 1000 euros.

Art. 21
El departament de personal de l’Ajuntament
consignarà cada felicitació i condecoració en
els respectius expedients personals i, en els
mateixos termes es farà a l’oficina general de
la Guàrdia Urbana. Igualment, es con-feccionarà un Llibre-registre permanent, custo-diat
per l’Inspector, on constaran les felicita-cions i
les condecoracions, per ordre crono-lògic de
concessió, així com les persones a qui es
concedeixen i els motius.
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Art. 22
A l’Annex del present Reglament es descriuen
les condecoracions esmentades.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La primera vegada que es celebri el dia de la
Guàrdia Urbana amb imposició de Medalles
Municipals a la Constància aquestes es podran
concedir amb efectes retroactius.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor en el
termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del
dia següent hàbil al de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

la data de publicació d’aquest edicte al BOP,
de les 9 a les 14 hores.
També es pot consultar aquesta documentació
a l’adreça web de l’Ajuntament de Girona:
http://www.ajuntament.gi/ic/tauler.php
Règim jurídic: Veure clàusula 2 del plec.
Garanties i formes de constitució: S’estableix
una garantia definitiva equivalent al 4 % del preu
d’adjudicació del contracte, que l’empresa adjudicatària haurà de constituir de qualsevol de les
formes determinades en l’article 36 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
(Veure clàusula 8 del plec)

Figueres, 16 de febrer de 2007
Joan Armangué i Ribas
Alcalde

Pressupost base de licitació: El preu màxim de
la contractació es fixa en la quantitat de
quaranta-cinc mil euros (45.267,98.- €), IVA
inclòs.
Els licitadors hauran de disminuir en la seva
oferta l’esmentada quantitat.

Núm. 3212
AJUNTAMENT DE
GIRONA
Edicte de convocatòria de licitació d’un
subministrament
Per decret de l’Alcaldia de 12 de febrer de
2007, es convoca licitació per adjudicar el
contracte d’adquisició de senyalització vertical
i balissament per a l’any 2007, d’acord amb les
condicions següents:
Número d’expedient: 2007001135
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma d’adjudicació: Concurs
Objecte del contracte: Adquisició de senyalització vertical i balissament per a l’any 2007.
(Veure clàusula 1 del plec de clàusules particulars i prescripcions tècniques).
Termini de lliurament: El termini màxim pel
subministrament serà de 30 dies a partir de la
comanda que es derivi de l’adjudicació del
contracte, d’acord amb les condicions establertes a l’annex 1.
Lloc de lliurament: Aquest s’efectuarà al
magatzem de les brigades municipals de l’Ajuntament de Girona, situades als números 5557 de la carretera de Sta. Coloma (Polígon
Industrial Mas Xirgu) de Girona o al lloc on
s’especifiqui, essent a compte de l’adjudicatari
les despeses de transport, instal·lació i lliurament. (Veure clàusula 14b del plec).
Obtenció de documentació: Tant el plec de
clàusules que regeix el contracte, com la documentació annexa, es trobaran a disposició dels
licitadors a la Secretaria General de l’Ajuntament de Girona, Unitat de Compres, a partir de

El pressupost comprèn la totalitat del contracte.
Obligacions de l’adjudicatari: Veure clàusula
14 a) del plec.
Proposicions dels licitadors: Veure clàusula
10a del plec.
Presentació de les proposicions:
La documentació continguda en els dos sobres es
presentarà pel licitador o per mandatari seu a la
Secretaria General de l’Ajuntament de Girona,
Unitat de Compres, de 9 a 14 hores, per a la seva
incorporació al registre corresponent.
El termini de presentació de proposicions serà
de 15 dies naturals a partir de la publicació
oficial de l'anunci de licitació al BOP.
També podrà ser enviada la documentació per
correus. En aquest cas els dos sobres vindran
inclosos en un tercer i el licitador haurà de
remetre per fax (núm. 972 419 495) el
justificant de la data d’entrada a l’oficina de
correus i anunciar per fax, o telegrama en la
mateixa data, la remissió de l’oferta. Aquesta
oferta no serà admesa si el justificant i l’anunci
de remissió es reben amb posterioritat a la data
i hora de la finalització del termini expressats
en l’anunci de licitació.
En el cas d’anunciar-se l’enviament de proposicions per correus la data de l’obertura de
proposicions serà el dotzè dia següent al del
venciment del termini de presentació, sense
que s’admetin les proposicions que es puguin
rebre amb posterioritat al desè dia del citat
venciment.
Una vegada presentada una proposició, no podrà
ser retirada.

Si el dia de venciment del termini de presentació
de proposicions cau en dissabte o festiu, es
traslladarà al dia següent hàbil.
Obertura de les proposicions: L’ obertura de
les proposicions la realitzarà la Mesa de contractació el cinquè dia següent al del venciment del termini de presentació de proposicions a les 13 hores. Si aplicat el còmput
anterior, el dia d’obertura de proposi-cions cau
en dissabte o festiu, l’obertura es realitzarà el
següent dia hàbil.
(Veure clàusula 11 del plec)
Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 12 del
plec.
Model de proposició:
El Sr/a ..........., amb DNI número ............, i
domicili a ..........., carrer ..........., en nom propi (o
en representació de l'empresa .............), domicili
social a ....................., carrer ..............., assabentat
de la contractació convocada per a optar al
subministrament de senyalització vertical i
balissament per a l’any 2007, es compromet a
efectuar-ne el subministrament pels preus
parcials indicats a l’annex 2 i pel preu total de
............. euros, IVA inclòs, (la quantitat haurà
d'expressar-se en lletres i xifres), d'acord amb
les característiques i condicions generals i
tècniques expressades en aquest plec de
clàusules, la documentació annexa i en la seva
proposició.
La proposició haurà d’incloure tots els requisits i
documents que es contenen a la clàusula 10 del
plec.
Així mateix, declara responsablement que les
facultats de representació que ostenta són
suficients i vigents; que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar
amb l’Administració, previstes als articles 15 a
19 del TRLCAP, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2000, que no es troba incurs en cap
de les prohibicions per contractar previstes a
l’article 20 del TRLCAP; i que es troba al
corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
(lloc, data signatura del licitador)
Girona, 19 de febrer de 2007
Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa
Núm. 3186
AJUNTAMENT
D’ISÒVOL
Edicte sobre aprovació inicial d’un estudi
de detall
Per Decret d’Alcaldia 1/2007 de 15 de gener
de 2007, va aprovar-se inicialment l’Estudi de
Detall per a l’ordenació volumètrica de la finca
de l’antiga Rectoria d’All.

