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AJUNTAMENTS

Arenys de Mar

ANUNCI

Per resolució de l�Alcalde de data 25 de
març de 2008, s�ha aprovat el plec de clàusu-
les administratives que han de regir l�atorga-
ment de les autoritzacions municipals per
l�explotació de serveis de temporada a la
zona portuària de les platges 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: 23/2008.
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: Atorgament de
les llicències per l�explotació dels serveis de
temporada a la zona portuària de les platges
d�Arenys de Mar, d�acord amb la relació de
la clàusula 5 de les del plec.

b) Lloc d�execució: Arenys de Mar.
c) Termini d�execució: 3 temporades.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

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

4. Pressupost base de licitació

§ Platja de la Picòrdia§ Tipus mínim #

11§ Guingueta n. 7§ 30.000 EUR#
12§ Guingueta n. 8§ 30.000 EUR#
13§ Gandules§ 3.600 EUR#
14§ Patins-Kaiacs§ 1.800 EUR#
15§ Guingueta n. 9§ 30.000 EUR#
16§ Gandules§ 3.600 EUR#

5. Garanties
a) Provisional: 2 % del tipus de licitació.

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. 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 2 sobres,
d�acord amb la clàusula 15 del plec.

c) Lloc de presentació: Ajuntament d�A-
renys de Mar, al Registre de licitacions, Riera
Bisbe Pol, 8, Arenys de Mar, 08350.
8. 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 a continuació es procedirà a l�o-
bertura del sobre A. Cas que existeixin defec-
tes 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, 25 de març de 2008.
El Secretari de l�Ajuntament, Àngel Lozano

i Pérez.

022008008349
A

Argentona

EDICTE

Donat que no s�ha pogut practicar la noti-
ficació a la persona que es dirà i, en compli-
ment de l�article 59.4 de la Llei 30/92 de 26
de novembre de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per mitjà del present
edicte es comunica a l�interessat que, per tal
que puguin tenir coneixement íntegre dels
actes que s�esmenten a continuació, puguin
comparèixer a les dependències municipals
de l�Ajuntament d�Argentona, dins del termi-
ni de deu dies, a comptar des de l�endemà de
la data de publicació d�aquest edicte al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

En cas de no comparèixer en el termini
indicat, es considerarà produïda la notifica-
ció a tots els efectes legals a partir del dia
següent al venciment del termini indicat.

Expedient número: 93/2006 (obres) relatiu
a la construcció d�un habitatge unifamiliar
aparellat al carrer Font de la Pastanaga, núm.
12, d�Argentona.

Acte administratiu que es notifica: Pro-
vidència de l�Alcaldia de data 25 de febrer de
2008, per donar audiència als interessats de
l�expedient 93/2006 per presentar al·lega-
cions, documents i justificacions que estimin
pertinents.

Interessat: Manuel García Rodríguez.
Argentona, 14 de març de 2008.
L�Alcalde, Pep Masó Nogueras.

022008008336
A

Badalona

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en la sessió de
data 4 de març de 2008, va aprovar amb
caràcter inicial el Pla especial urbanístic de

modificació de l�equipament situat entre l�a-
vinguda President Companys, avinguda Prat
de la Riba i el carrer Sant Vicenç de Badalo-
na. Aquesta figura derivada de planejament
urbanístic es formula per iniciativa privada i
es tramita per aquesta Corporació Municipal
a l�empara de l�article 76 del Text Refós de la
Llei d�Urbanisme (DL 1/2005, de 26 de
juliol). (núm. exp. 01/A1-08)

Es disposa l�obertura del termini d�infor-
mació pública de l�instrument d�ordenació
urbanística durant un mes, que s�haurà de
convocar mitjançant anuncis que caldrà inse-
rir al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i pel
que fa a la premsa periòdica, en un dels dia-
ris de més divulgació, període durant el qual
podran formular-se les al·legacions que s�es-
caiguin.

L�expedient es pot consultar al Departa-
ment de Plànol de la Ciutat de l�Àrea d�Urba-
nisme i Territori (Plaça de l�Assemblea de
Catalunya, núm. 9-12, planta baixa) de
dilluns a divendres de 9 a 13,30 h.

Badalona, 10 de març de 2008.
El Regidor de l�Àrea d�Urbanisme i Territo-

ri, Jordi Serra i Isern.

022008007563
A

Badalona

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament, en la sessió de data
25 de març de 2008, va aprovar amb caràc-
ter inicial la Modificació puntual del Pla
general metropolità per a la definició del sis-
tema d�habitatges dotacionals públics i la
seva concreció al sector de La Colina de
Badalona (núm. exp. 5/D2-08). Aquest instru-
ment d�ordenació urbanística es formula i tra-
mita per aquesta Corporació municipal a
l�empara de l�article 94, en concordança amb
l�article 74 del Text Refós de la Llei d�Urba-
nisme de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

Es disposa l�obertura del termini d�infor-
mació pública de l�esmentat instrument d�or-
denació urbanística durant un mes, a comp-
tar des del dia hàbil següent al de la publica-
ció del darrer dels anuncis corresponents, en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barce-
lona (BOPB) i en un dels diaris de més divul-
gació, als efectes que es puguin formular les
al·legacions que s�escaiguin, i amb el
benentès que transcorregut aquest termini
sense que s�hagin presentat al·legacions,
s�entendrà aprovat amb caràcter provisional
sense necessitat d�un nou pronunciament
municipal.

L�expedient es pot consultar al Departa-
ment de Plànol de la Ciutat de l�Àrea d�Urba-
nisme i Territori (Plaça de l�Assemblea de
Catalunya, 9-12, planta baixa) de dilluns a
divendres de 9 a 14 h.

Badalona, 26 de març de 2008.
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