BOP de Girona núm. 108 - 8 de juny de 2009
dia següent al de la data d’interposició del
recurs de reposició, sense que hagi estat
dictada i notificada la resolució expressa, el
recurs de reposició s’entendrà desestimat, i en
aquest cas, el recurs contenciós-administratiu
podrà interposar-se en el termini de sis mesos a
comptar del dia següent al de la data en què
presumptament s’hagi desestimat el recurs de
reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol
altre recurs o reclamació que considereu
convenient interposar.
Vidreres, 13 de maig de 2009
Ruth Rosique Labarta
Alcaldessa

Núm. 8736
AJUNTAMENT DE
VIDRERES
Anunci sobre adjudicació definitiva d’un
contracte d’obres
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada
el dia 13 de maig de 2009, va adjudicar l’obra
“Adequació dels espais exteriors de l’edifici de
Can Xiberta”, per la quantitat de 112.268,64 €;
amb unes millores addicionals al projecte de
5.800 €; una nova contractació de 7 persones
amb un total de 1.680 dies d’alta a la seguretat
social i 19 persones de personal ja contractat
amb un total de 2.550 dies d’alta a la Seguretat
Social i una ampliació del termini de garantia
addicional de 3 anys, a l’empresa Construcciones Leinad 2001 SL
Contra aquesta resolució que és definitiva i
esgota la via administrativa, podeu interposar
recurs contenciós-administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació, davant
de la Sala Contenciosa i Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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Núm. 8737

Núm. 8758
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
SANT JOSEP
(Cassà de la Selva)

CONSORCI DE
LA COSTA BRAVA
Edicte sobre adjudicació provisional d’un
contracte de serveis
Per acord de la Comissió de Govern del
Consorci de la Costa Brava, reunida en sessió
ordinària en data 19/05/2009, s’aprovà l’adjudicació provisional del contracte de serveis de
prestació d’assistència a la Direcció d’Obra i
de Coordinació de Seguretat i Salut en els
treballs de realització del contracte d’obres
d’execució del projecte tècnic Projecte de
connexió del nucli de Castelló d’Empúries a
l’EDAR d’Empuriabrava. al tt mm de Castelló
d’Empúries el qual es publica als efectes de
l’article 135. 3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci de la Costa Brava
b) Número d’expedient: PCB1 . 10 AC / 2009
(assistència direcció i prevenció i coordinació
seguretat i salut)
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció de l’objecte: Contracte de
serveis relatiu als treballs facultatius d’assistència a la Direcció d’Obra i de Coordinació de
Seguretat i Salut en els treballs de realització
del contracte d’obres d’execució del projecte
tècnic Projecte de connexió del nucli de
Castelló d’Empúries a l’EDAR d’Empuriabrava. al tt mm de Castelló d’Empúries
3. Tramitació
a) Tramitació: Urgència
b) Procediment: Negociat sense publicitat.

Potestativament podeu interposar prèviament
recurs de reposició davant de l’òrgan que hagi
dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar
del dia següent al d’aquesta notificació. Si
transcorre el termini d’un mes a comptar del
dia següent al de la data d’interposició del
recurs de reposició, sense que hagi estat
dictada i notificada la resolució expressa, el
recurs de reposició s’entendrà desestimat, i en
aquest cas, el recurs contenciós-administratiu
podrà interposar-se en el termini de sis mesos a
comptar del dia següent al de la data en què
presumptament s’hagi desestimat el recurs de
reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol
altre recurs o reclamació que considereu
convenient interposar.

4. Pressupost base de licitació: 35.000,00, IVA
exclòs.

Vidreres, 13 de maig de 2009

Manel Serra i Pardàs
Gerent

Ruth Rosique Labarta
Alcaldessa

5. Adjudicació Provisional
a) Òrgan adjudicador: Comissió de Govern del
Consorci de la Costa Brava
b) Data: 19/05/2009 (sessió ordinària)
c) Empresa adjudicatària: DOPEC
d) Nacionalitat: Espanyola
e) Import d’adjudicació: 33.000,00 euros, IVA
exclòs.
f) Termini d’execució: el del contracte d’obres
de referència
Girona, 25 de maig de 2009

Edicte sobre aprovació de la modificació
del pressupost de l’exercici 2009
Aprovat pel Consell General de la Residència
Geriàtrica Sant Josep, en sessió ordinària
celebrada el dia 20 de maig del present any, la
modificació del pressupost de l’exercici 2009,
mitjançant l’aplicació del romanent de tresoreria del 2008 segons l’informe del secretari
que en la seva part suficient diu:
PRIMER.- Que la liquidació del pressupost de
l’exercici 2008 va ser aprovada per decret de la
presidència en data 19 de febrer del 2009 amb
un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 226.080.20 euros
SEGON.- Que en finalitzar l’exercici de 2008
van quedar sense comptabilitzar diverses factures per manca de consignació a les partides
corresponents per un import de 83.643.34
euros.
TERCER.- Que les fiances prestades pels
residents al seu ingrés es comptabilitzen en la
partida 340.00, ingressos règim residència i es
tornen de la mateixa partida quan s’han de
comptabilitzar en la partida d’operacions no
pressupostàries 41928 de Fiances del Residents.
QUART.- Que en el dia de la data les fiances
prestades pels residents pugem a la quantitat
de 36.304.24 euros, quantitat amb la qual es
dotarà la partida de nova creació 41928
Fiances Residents, finançada amb romanent de
tresoreria de l’exercici 2008.
CINQUÈ.- Que en el Romanent de tresoreria a
31-12-2008 figura la quantitat de 40.463.95
euros com pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva, (s’adjunta major del
compte 555 amb el desglossament d’aquest
import)
SISÈ.- Que aquest import es pot comptabilitzar
mitjançant un suplement de crèdit amb
aplicació del referit romanent per comptabilitzar les següents factures:
Resum aplicació Romanent 2008
PARTIDA

CONCEPTE

IMPORT

13000.02

PERSONAL CONTRACTAT

66.394,94

21200.02

REPARACIONS

22000.02

MATERIAL D’OFICINA

22100.02

QUEVIURES

22101.02

APROVISIONAMENTSW

22102.02

PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ

1.549,41
50,67
4.316,57
404,29
40.463,95

