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volupament i execució dels equipaments, ja
estan executades.

Núm. 12535
AJUNTAMENT DE
RIUMORS
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Se sotmet a informació pública per un termini
de QUINZE DIES, a comptar des de l’endemà
de la publicació del present anunci en el BOP,
per tal que els interessats puguin presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
Roses, 2 de setembre de 2008

Anunci sobre adjudicació d’un contracte
d’obres

Agustí Donat i Romañach
Alcalde en funcions

Als efectes previstos en l’article 138 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, es publica l’adjudicació del
següent contracte:

Núm. 12536

Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament de Riumors.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: 1/2008
Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Obres
Descripció de l’objecte: Projecte de pavimentació del camí de Riumors a Fortià 1a fase i
travessera d’accés al carrer Siurana
Tramitació i Procediment:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Negociat sense publicitat
Pressupost base de licitació: cent seixanta-dos
mil dos-cents cinquanta amb setanta-set
cèntims (162.250,77 €), IVA exclòs.
Adjudicació Definitiva:
Data: Acord de Ple de la Corporació de 27
d’agost de 2008
Contractista: Argon
Nacionalitat: Espanyola
Import d’adjudicació: cent-cinquanta mil vuitcents seixanta dos amb zero set cèntims
(150.862,07€), més vint-i-quatre mil cent-trenta set amb noranta tres cèntims (24.137.93 €)
en concepte en concepte d’IVA, calculat al
tipus del 16%.

AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DE LLIERCA
Anunci sobre aprovació de la modificació
parcial d’un reglament
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 18
de gener de 2008, va adoptar, entre d’altres, els
acords següents:
Primer.- Aprovar la modificació parcial número 2 del reglament regulador de les activitats
sotmeses a llicència municipal d'obertura
d'establiments i a règim de comunicació,
d’acord amb la proposta formulada pels serveis
del Consell Comarcal de la Garrotxa actuant
en assistència tècnica d’aquesta corporació.
Segon.- Fer públics els esmentats acords
mitjançant edictes al BOP i DOGC, fent
referència al text íntegre del reglament aprovat
i publicat pel Consell Comarcal de la Garrotxa
al BOP núm. 140 de data 16 de juliol de 2007,
i traslladar una còpia íntegra i fefaent a
l'Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.”
La qual cosa es fa públic per a coneixement
general.
Sant Jaume de Llierca, 22 de juliol de 2008
Enric Llongarriu i Farrés
Alcalde

Riumors, 8 de setembre de 2008
Josep M. Padrosa i Gorgot
Alcalde

Núm. 12537
AJUNTAMENT DE
SANT PERE PESCADOR

Núm. 12554
AJUNTAMENT DE
ROSES
Serveis Territorials
Anunci sobre informació pública d’un
expedient de canvi de titularitat d’un nínxol
Maria Cinta Falcó Fagúndez ha iniciat
l’expedient 2844/08 de canvi de titularitat, a
favor seu, del nínxol 119 de la zona A del
cementiri municipal d’aquesta vila, nínxol que
actualment figuren a nom de Salvador Palou
Pujolar.

Edicte sobre notificació a titular de vehicle
abandonat
Constatat que al municipi de Sant Pere
Pescador hi ha un vehicle abandonat i que
intentada la seva notificació no ha estat possible per causes no imputables a l’Administració, mitjançant aquest anunci es dóna
un termini de quinze dies, comptats des del
següent al d’aquesta publicació, per a què sigui
retirat de la via pública.
Segons el corresponent registre administratiu
de la Prefectura Provincial de Trànsit del

vehicle abandonat model Renault Clio, número
matrícula GI-5534-AV, el propietari és el Sr.
Mohamed Baghdad, amb últim domicili conegut a Madrid.
En cas de no comparèixer es declararà l’esmentat vehicle residu sòlid urbà, en aplicació
del que preveu l’art. 71 del Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març, i es
procedirà a retirar i donar de baixa per
l’Administració, sense cap altra notificació,
sens perjudici de l’inici d’expedient sancionador previst a la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora de residus. La qual cosa es notifica
als efectes oportuns.
Sant Pere Pescador, 15 de setembre de 2008
Jordi Martí i Deulofeu
Alcalde

