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La quota per a questa taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:
- Per cada anunci tamany gros
- Per cada anunci tamany petit
- Per cada portada
- Per cada vitrina
- Per cada aparador

63,94 €
31,96 €
63,94 €
63,94 €
31,96 €

Ordenança Fiscal núm. 15
Taxa per la utilització dels edificis municipals
Immobles Zona Esportiva 20,00 €/hora
Sales de Cultura Ajuntament 20,00 €/hora o 90,00 € al dia
Ordenança Fiscal núm. 17
Impost sobre Activitats Econòmiques
El coeficient de situació serà de: 1ª Disseminats 1,05

2ª: Resta de carrers: 1,04

Segon .- De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 178 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les
ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l' endemà de la publicació
d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Vidrà, 30 d’octubre de 2007
Josep Anglada Dorca
Alcalde

Núm. 14560
AJUNTAMENT DE
VILABERTRAN
Edicte d’aprovació del padró fiscal del
tercer trimestre d'aigua potable i escombraries
exercici 2007
Mitjançant acord de Junta de Govern de data 8
de novembre de 2007 es va aprovar el padró
fiscal corresponent el tercer trimestre de 2007
del consum d’aigua potable i la recollida
d’escombraries amb un import total de
20.481,08 €.
El padró s’exposa el públic durant el termini
de vint dies hàbils, mitjançant edicte en el
Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que els
interessats el puguin consultar i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. En cas de
no presentar-se cap reclamació durant el termini assenyalat, el padró s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’haver d’adoptar un nou acord.
El període voluntari de cobrament s’estableixen entre els dies 9 de novembre del 2007
al 9 de gener del 2008, ambdós inclosos. Un
cop finalitzat el termini voluntari assenyalat,
els rebuts que no hagin estat cobrats, el Servei
de Gestió Tributària del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, portarà a terme la recaptació
executiva.

Contra l’aprovació definitiva poden interposarse els següents recursos: el recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat d’allò Contenciós-Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos, el recurs de reposició davant
l’Ajuntament amb caràcter previ i potestatiu al
Contenciós-Administratiu, exposant els motius
en que es fonamenta, en el termini d’un mes o
qualsevol altre que es cregui convenient. Els
terminis per a la interposició d’aquests recursos començaran a partir del dia següent al de
l’aprovació definitiva.
Vilabertran, 9 de novembre de 2007
Martí Armadà i Pujol
Alcalde

2007, s’han aprovat tres Plecs de Clàusules
Administratives Particulars que han de regir
tres concursos públics per a la contractació
dels tres projectes tècnics que es detallen a
continuació, els quals mitjançant aquest anunci
s’exposen al públic durant vint dies als efectes
d’examen i presentació d’al·legacions d’acord
amb l’article 277.1 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Simultàniament s’anuncien els tres concursos
públics segons el següent detall, si bé
condicionats al que disposa l’article 122.2 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de els
disposicions legals vigents en matèria de règim
local.

Consorcis
A.- Dades comunes a la tramitació dels tres
concursos per a la contractació de projectes
tècnics que s’anuncien:
Núm. 14664
CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consorci de la Costa Brava.

Anunci de convocatòria de tres concursos
per a contractar la redacció de tres projectes
tècnics

2.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d'adjudicació: concurs.

Per acord de la Comissió de Govern del
Consorci de la Costa Brava (en endavant el
CCB) realitzada en data 13 de novembre de

3.- Garanties:
Provisional: No se’n demana.
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Definitiva: del 4% de l'import d'adjudicació.
4.- Criteris de valoració:
a) Puntuació econòmica: fins a 35 punts.
b) Puntuació tècnica: referida a l’equip tècnic
que ha de dur a terme la redacció del projecte:
fins a 55 punts.
c) Memòria del programa de treball i termini
de lliurament del projecte: fins a 10 punts.
5.- Admissibilitat de variants:
L’òrgan de contractació no admetrà variants o
alternatives.
6.- Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Consorci de la Costa Brava.
b) Domicili: Plaça Josep Pla, núm. 4, 3r, 1a.
c) Localitat i codi postal: Girona, 17001.
d) Telèfon: 972. 20.14.67.
e) Telefax: 972. 22.27.26.
d) Pàgina web: http://www.ccbgi.org/
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: durant tot el període de presentació de
proposicions.
7.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: El termini de
presentació per a tots tres concursos, s’iniciarà
amb l’última publicació del present anunci
inserit en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i finalitzarà el dia 19 de desembre
de 2007.
b) Hora límit: les 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que
s'esmenta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de cada contracte.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Consorci de la Costa Brava.
Domicili i localitat: l'esmentat al punt 6
d'aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per
correu dins el termini d'admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data d'imposició de la
tramesa a l'oficina de correus i anunciar a
l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta
mitjançant fax o telegrama, durant el mateix
dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l'obertura pública de les ofertes.
8.- Obertura de proposicions:
a) Entitat: Consorci de la Costa Brava.
b) Domicili: Plaça Josep Pla, núm. 4, 3r, 1a.
c) Localitat: Girona.
d) Data: 21 de desembre de 2007.
e) Hora: la que s’indica en les dades particulars
de cada concurs.
f) Lloc: Sala de Juntes Generals del CCB.
9.- Despeses d'anunci: l'import de l'anunci anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
B.- Dades particulars dels tres concursos per a
la contractació de projectes tècnics que es
tramiten:
Projecte a) d’execució del sistema de distribució en alta d’aigua regenerada als municipis
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de la Vall d’Aro i ampliació del tractament de
regeneració de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro
Objecte: Projecte d’ampliació del tractament
de regeneració de l’EDAR de Castell-Platja
d’Aro.
Termini de redacció: 3 mesos.
Pressupost de licitació :Import total: 45.000€
(més IVA ).
Hora d’obertura de proposicions: 10 hores del
dia 21 de desembre de 2007.
Projecte b) 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 Castell-Platja d’Aro
Objecte: Projecte de construcció de l’estació
de bombament i de la canonada d’impulsió de
l’aigua regenerada a Solius i Llagostera (ramal
OEST).
Termini de redacció: 3 mesos.
Pressupost de licitació: Import total: 75.000 €
(més IVA).
Hora d’obertura de proposicions: 10’10 hores
del dia 21 de desembre de 2007.
Projecte c) 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 Castell-Platja d’Aro
Objecte: “Projecte 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)”
Termini de redacció: 3 mesos.
Pressupost de licitació: Import total: 30.000€
(més IVA).
Hora d’obertura de proposicions: 10’20 hores
del dia 21 de desembre de 2007.
Girona, 13 de novembre de 2007
Manel Serra i Pardàs
Gerent

