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AJUNTAMENTS

Abrera

EDICTE

L'Ajuntament d'Abrera per acord plenari
núm. 1993 de 13.02.08 ha aprovat l'aliena-
ció, pel sistema de concurs públic, d'una par-
cel·la de titularitat municipal, situada al Polí-
gon Industrial de Can Sucarrats, amb el tipus
mínim de licitació següent:
Parcel·la, R-7; superfície, 8.296 m2; preu

tipus, IVA exclòs, 3.117.411,44 EUR.
Totes les persones interessades podran

adreçar-se a les oficines de l'Ajuntament, en
horari d'atenció al públic, per recollir el Plec
de clàusules administratives particulars que
regeix el concurs, o consultar-lo al web:
www.ajuntamentabrera.cat, apartat de trà-
mits.

Publicació: Aquest edicte núm. 1600
(RS0242-243-244AP140208) serà publicat: al
Tauler Municipal d'anuncis, al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a La Vanguardia.

Abrera, 14 de febrer de 2008.
El Secretari, Alfonso Carlos Díaz Rodrí-

guez.

022008004797
A

L'Ametlla del Vallès

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de L'Ametlla

del Vallès.
b) Dependència que tramita l'expedient:

Secretaria.
c) Número d'expedient: 27.

2. Objecte de l'adjudicació
a) Descripció de l'objecte: Adjudicació

mitjançant concurs lliure d'una llicència de
la classe B) auto-turisme per al servei de
transport urbà de viatgers en automòbils lleu-
gers de lloguer amb conductor.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Concurs lliure.

4. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l'Ametlla del

Vallès.
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
c) Localitat i codi postal: L'Ametlla del

Vallès - 08480.
d) Telèfon: 93 843.25.01.
e) Telefax: 93 843.23.13.
f) Data límit d'obtenció de documents i

informació: Fins a la fi del termini de presen-
tació de proposicions.
5. Requisits específics dels aspirants

Els que assenyala el Plec de Clàusules.
6. Presentació de les proposicions

Al registre General de l'Ajuntament de l'A-
metlla del Vallès, en el termini de 20 dies
hàbils següents a la publicació d'aquest
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
en horari d'oficina.
7. Pàgina web on constin les informacions
relatives a la convocatòria o el lloc on es
poden obtenir els plecs

www.ametlla.org
L'Ametlla del Vallès, 15 de febrer de 2008.
L'Alcalde, Jordi Pousa i Engroñat.

022008004874
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Per resolució de l'Alcalde de data 8 de
febrer de 2008, s'ha aprovat el plec de clàu-
sules administratives que han de regir la con-
tractació per la prestació del servei de con-
servació i manteniment dels parcs i jardins
d'Arenys de Mar. Per aquest motiu, s'anuncia
concurs públic d'acord amb el següent:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament d'Arenys de
Mar.

b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria General.

c) Número d'expedient: 53/2007.
2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: conservació i
manteniment dels parcs i jardins d'Arenys de
Mar.

b) Lloc d'execució: Arenys de Mar.
c) Termini d'execució: 2 anys.

3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació.
Import total 102.752,10 Euros el primer

any.
5. Garanties

a) Provisional: 2.055,04 euros.
b) Definitiva: 4% import d'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Mar.
b) Domicili: Riera Bisbe Pol, 8
c) Localitat i codi postal: Arenys de Mar,

08350.
d) Telèfon: 795 99 00.
e) Fax: 795 70 31
f) data límit d'obtenció d'informació: dia

abans de finalitzar el termini per a presentar
les ofertes.
7. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i tècnica: caldrà
acreditar-la d'acord amb la clàusula 10.4 del
plec.
8. Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies natu-

rals següents a la publicació d'aquest anunci.
Si el darrer dia és dissabte o festiu, es prorro-
garà al primer hàbil següent, de 9 a 14 hores.

b) documentació a presentar: en 3 sobres,
d'acord amb la clàusula 10.2 del plec.

c) Lloc de presentació: Ajuntament d'A-
renys de Mar, al Registre de licitacions, Riera
Bisbe Pol, 8, Arenys de Mar, 08350.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos.
7. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Mar.
b) Domicili: Riera Bisbe Pol, 8.
c) Localitat: Arenys de Mar.
d) Data: el cinquè dia hàbil següent al de

finalització de presentació de proposicions
s'obrirà el sobre B i, si no existeixen defectes
a esmenar, es procedirà a continuació a l'o-
bertura del sobre A i C. Cas que existeixin
defectes a esmenar, l'obertura del sobre A
tindrà lloc el quart dia hàbil següent.

e) Hora: 9.30 hores.
8. Despesa de l'anunci

a) Serà a càrrec de l'adjudicatari.
b) pàgina web on poden obtenir-se els

plecs: www.arenysdemar.cat
Arenys de Mar, 8 de febrer de 2008.
El Secretari de l'Ajuntament, Àngel Lozano

i Pérez.

022008004953
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Havent-se presentat en aquest Ajuntament
el "Proyecto modificado núm. 1 del trazado
de interconexión de las redes de abasteci-
miento del Maresme Nord y ATLL" per part
de l'empresa Aigües del Ter Llobregat, es dis-
posa d'acord amb l'article 57.2 del Regla-
ment d'urbanisme de 18 de juliol de 2006,
l'obertura d'un període d'informació pública
de trenta dies, a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci, durant els quals
es podrà consultar l'expedient als Serveis
Tècnics d'Urbanisme d'aquest Ajuntament de
9 a 14 h.

Arenys de Mar, 13 de febrer de 2008.
El Secretari de l'Ajuntament, Àngel Lozano

i Pérez.

022008005016
A

Arenys de Mar

ANUNCI

En compliment del Decret d'Alcaldia de
data 15 de febrer de 2008 i segons el proce-
diment que estableix l'article 72 del Reial
Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual
es modifica el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, es
notifica al senyor Ricard Pagès Carreras i a la
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