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el seu representant) no hagi comparegut per tal de rebre la notificació, aquesta es considerarà efectuada a tots els efectes legals, i se seguirà el
procediment administratiu de constrenyiment.
LLOC DE COMPAREIXENÇA:
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès c/. Progrés, núm. 22, Ripoll de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès c/. Del Rec, núm. 5, Puigcerdà, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta individualitzada de
persones físiques o jurídiques,
Malgrat es citi la font d’informació, la responsabilitat d’actualització d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, correspon a les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades
Ripoll, 10 de març de 2009
El recaptador
Núm. 4306
CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA
Anunci sobre adjudicació provisional d’un contracte d’obres
Mitjançant acord de la Comissió de Govern reunida en sessió ordinària de data 10 de març de 2009 ha estat aprovada l’adjudicació provisional del
contracte d’obres d’execució del projecte tècnic “Projecte de connexió del nucli de Castelló d’Empúries a l’EDAR d’Empuriabrava”, al terme
municipal de Castelló d’Empúries, el que 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.
Organisme: Consorci de la Costa Brava.
2. Objecte del contracte.
Tipus de contracte: Obres.
Descripció de l’objecte: Execució del projecte tècnic “Projecte de connexió del nucli de Castelló d’Empúries a l’EDAR d’Empuriabrava”, al terme
municipal de Castelló d’Empúries.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
Tramitació: Ordinària
Procediment d'adjudicació: Obert, atenent a una pluralitat de criteris.
4. Pressupost base de licitació. Un milió mil quatre-cents noranta-tres euros amb quatre cèntims (1.001.493,04 euros ), IVA exclòs.
5. Adjudicació.
Data: Acord de Comissió de Govern de 10 de març de 2009.
Contractista: AG AGLOMERATS GIRONA
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: Set-cents setanta-set mil cinquanta-vuit euros amb quaranta cinc cèntims (777.058,45 euros), més cent vint-i-quatre mil trescents vint-i-nou euros i trenta-cinc cèntims (124.329,35 euros) en concepte d’IVA, calculat al tipus del 16%.
Termini d’execució: 6 mesos.
Girona, 11 de març de 2009
Manel Serra i Pardàs
Gerent

Organismes Autònoms
Núm. 3543
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
Edicte de citació a compareixença per a notificar la provisió de constrenyiment
El Director de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
FAIG SABER
Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament la provisió de constrenyiment dictada en el seu dia a les
persones que a continuació es detallen i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en període executiu.

