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1.Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Pontós
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c)Número d’obra: DG-2002/82
2.Objecte del contracte.
a)Descripció: Obra “Ampliació del
Centre Cultural”.
b)Lloc d’execució: local del Centre
Cultural, situat al C / Creu, final, s/n.
c)Termini d’execució: quatre mesos.
3.Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació.
a)Tramitació: Urgent.
b)Procediment: Obert
c)Forma: concurs.
4.Pressupost base de licitació.
Import total: 94.358,88 EUROS,
I.V.A. vigent inclòs.
5.Garanties.
La garantia provisional a constituir
serà del 2 % del tipus de licitació i la
garantia definitiva serà del 4 % del preu
d’adjudicació.
6.Obtenció de documents.
Per a consultar i fotocopiar el projecte
i el plec de clàusules administratives particulars, cal dirigir-se a COPISTERIA
ESTEVE, Plaça Creu de la Mà, número 4,
17600 Figueres, telèfon 972 671551.
7.Requisits específics del contractista.
a) Classificació exigida: no s’exigeix.
b) Altres requisits: els establerts en el
plec de clàusules administratives particulars.
8.Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: tretze
dies naturals posteriors al de l’última
publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla en el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de
Pontós. Plaça Major, núm. 1. 17773 Pontós. Telèfon i fax 972 560228. Horari
d’atenció al públic: dilluns i divendres de
18 a 21 hores.
d) Termini durant el qual el licitador
estarà obligat a mantenir la seva oferta:
durant l’execució de l’obra.
e) Admissió de variants: no.
9.Obertura de les ofertes.
L’acte d’obertura de les proposicions
econòmiques serà públic i tindrà lloc a la
Sala d’Actes de la Corporació a les dotze
hores del primer dia hàbil següent, després de l’acabament del termini de presentació de les proposicions.
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10.Despeses dels anuncis.
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Pontós, 25 d’abril de 2005.— L’Alcalde. Signat: Narcís Algam Heras.

Núm. 4.884
AJUNTAMENT DE
PORTBOU

La trascendència social.
4. La imposició de les sancions serà
compatible amb l’exigència a l’infractor
de la reposició de la situació alterada al
seu estat original, així com la indemnització pels danys i perjudicis causant pels
fets sancionats.
5. En cas de infracció de la Llei
10/1999 de gossos considerats potencialment perillosos, s’aplicarà el règim sancionador que aquesta llei preveu.”
Portbou, 19 d’abril de 2005.—
L’Alcalde-President. Signat: Manuel Flores Crespo.

Edicte d’aprovació definitiva de la
modificació de l’Ordenança Municipal de
control i tinença d’animals
No havent-se presentat al·legacions,
durant el termini d’exposició pública de
l’acord del Ple de 27 de gener de 2005,
d’aprovació inicial de la modificació de
l’ordenança municipal de control i
tinença d’animals, s’entén aprovat definitivament d’acord amb el que estableix
l’article 178.1.c del DL 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article
70.2 de la Llei 7/1985 de bases de règim
local, es publica el seu text íntegre a efectes de la seva entrada en vigor.
Contra l’aprovació definitiva del present Reglament els interessats podran presentar recurs en via contenciosa-administrativa davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya dins el termini legal
de dos mesos comptats a partir de
l’endemà de la seva publicació.
“Article 42.- Classificació de les
infraccions i la seva sanció:
1. Les infraccions administratives
d’aquesta ordenança es classifiquen en
lleus, greus i molt greus.
2. Les sancions derivades de les
infraccions administratives tindran la
naturalesa de multa i s’imposaran d’acord
amb la següent escala:
Infraccions lleus: de 40 euros a 80
euros.
Infraccions greus: de 80,01 euros a
200 euros
Infraccions molt greus: de 200,01
euros a 3000 euros
3. La classificació de la infracció i la
imposició de la sanció haurà d’adequar-se
als fets, i per això, es tindran en compte
els següents criteris d’aplicació:
L’existència d’intencionalitat o reiteració.
La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
La reincidència, per comissió en el
termini d’un any de més d’una infracció
de la mateixa naturalesa.

Núm. 4.887
AJUNTAMENT DE
RIPOLL
Edicte d’exposició pública modificació
de l’ordenança municipal per a l’atorgament de subvencions per la rehabilitació i
tractament d’edificis
D’acord amb el que estableix l’article
49 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local en
concordança amb l’article 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal
i del règim local de Catalunya i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals
s’exposa al públic pel termini de 30 dies
la modificació de l’Ordenança municipal
per l’atorgament de subvencions per la
rehabilitació i tractament d’edificis per tal
que les persones interessades puguin formular les al·legacions i reclamacions que
considerin pertinents.
Ripoll, 28 d’abril de 2005.— L’Alcaldessa. Signat: Teresa Jordà i Roura.

Núm. 4.885
AJUNTAMENT DE
PORTBOU
Edicte d’aprovació del padró fiscal
corresponent a l’IBI 2005
Aprovat per Decret d’Alcaldia de dia
26 d’abril de 2005 el padró fiscal corresponent a IBI 2005, per un import total de
231.742,00 euros.
El període voluntari de cobrament
s’estableix entre els dies 17 de maig al 19
de juliol del 2005, ambdós inclosos.

