38

BOP de Girona núm. 49 - 10 de març de 2008

Consorcis
Núm. 2969
CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA
Anunci sobre adjudicació de tres contractes de consultoria i assistència
Assumpte: Redacció dels tres projectes tècnics
d’execució del pla director per a la reutilització
de l’aigua regenerada de l’EDAR de Castell Platja d’Aro (ref. CCB 16/2007)
Projecte tècnic a) ref. CCB 16-a/2007
1- Entitat adjudicadora:
a) Consorci de la Costa Brava
b) Expedient Administratiu número CCB 16a/2007
2- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Redacció del projecte tècnic a) d’execució del sistema de
distribució en alta d’aigua regenerada als municipis de la Vall d’Aro i ampliació del tractament de regeneració de l’EDAR de CastellPlatja d’Aro.
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) BOP de Girona i DOGC de publicació de
l’anunci de licitació: núm. 226 de 21/11/2007 i
núm. 5013 – 21.11.2007.
3- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4- Pressupost base de la licitació:
Import total: 45.000€ (més IVA).
5- Adjudicació per Comissió de Govern:
a) Data: 15 de gener de 2008.
b) Contractista: Alfa tecnologies.
c) Import de l’adjudicació: 37.350€ (més IVA)
d) Termini d’execució: 3 mesos
Projecte tècnic b) ref. CCB 16-b/2007
1- Entitat adjudicadora:
a) Consorci de la Costa Brava
b) Expedient Administratiu número CCB 16b/2007
2- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Redacció del projecte tècnic b) de construcció de l’estació de
bombament i de la canonada d’impulsió de
l’aigua regenerada a Solius i Llagostera (ramal
OEST).
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) BOP de Girona i DOGC de publicació de
l’anunci de licitació: núm. 226 de 21/11/2007 i
núm. 5013 – 21.11.2007.

3- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4- Pressupost base de la licitació:
Import total: 75.000 € (més IVA).
5- Adjudicació per Comissió de Govern:
a) Data: 15 de gener de 2008.
b) Contractista: Dopec S. L.
c) Import de l’adjudicació: 58.500 € (més
IVA)
d) Termini d’execució: 2 mesos
Projecte tècnic c) ref. CCB 16-c/2007
1- Entitat adjudicadora:
a) Consorci de la Costa Brava
b) Expedient Administratiu número CCB 16c/2007
2- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Redacció del projecte tècnic c) de construcció de la canonada
d’impulsió de l’aigua regenerada a Platja
d’Aro (ramal EST) i de la canonada d’impulsió
de l’aigua regenerada a Santa Cristina d’Aro
(ramal CENTRE).
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) BOP de Girona i DOGC de publicació de
l’anunci de licitació: núm. 226 de 21/11/2007 i
núm. 5013 – 21.11.2007.
3- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4- Pressupost base de la licitació:
Import total: 30.000 € (més IVA).
5- Adjudicació per Comissió de Govern:
a) Data: 15 de gener de 2008.
b) Contractista: Dopec SL
c) Import de l’adjudicació: 24.000 € (més
IVA) d) Termini d’execució: 2 mesos.
Girona, 26 de febrer de 2008
Manel Serra i Pardàs
Gerent

de 2008, ha aprovat inicialment el Pressupost
del Consorci per a l’any 2008. L’expedient es
troba exposat al públic, a les oficines del
Consorci, durant el termini de quinze dies
hàbils, comptats a partir de la publicació del
present edicte en el BOP de Girona, als efectes
d'examen i, si s'escau, presentació d’al·legacions, tal com disposa l'article 169 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals. Si, transcorregut aquest termini, no
s'ha presentat cap al·legació, l’acord inicial
esdevindrà definitiu. D'altra manera, la Junta
General disposarà d'un mes per resoldre-les i
procedir a l'aprovació definitiva de l’acord
adoptat.
Les Preses, 29 de febrer de 2008
Esther Pagès i Ayats
Presidenta

Organismes Autònoms
Núm. 3056
ORGANISME AUTÒNOM
DE SALUT PÚBLICA (DIPSALUT)
Anunci sobre nomenament de personal
eventual
En atenció al que disposen l’art. 304 de RDL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, i els articles 9 i ss del Decret
214/90, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, es fa públic que aquesta Consell Rector
mitjançant Decret de data 7 de gener de 2008,
ha efectuat el nomenament de personal eventual, que a continuació s’esmenten amb les
característiques que tot seguit s’assenyalen:
a) Senyora: Natàlia Alcaide Rovira
b) Càrrec: Secretaria de Presidència
c) Retribució íntegra: 50.821,12 € anuals
d) Dedicació: exclusiva
Girona, 4 de març de 2008
Josep Marigó i Costa
President

Núm. 3159
CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ
ECONÒMICA
DE LES PRESES I A LA GARROTXA
Edicte d’aprovació inicial del pressupost
per a l’any 2008
La Junta General del Consorci per a la
Promoció Econòmica de Les Preses i a la
Garrotxa, en la sessió ordinària de 29 de febrer

