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Pressupost base de licitació:  El preu màxim de 
la contractació es fixa en la quantitat de 
cinquanta-dos mil set-cents vint-i-sis euros 
amb quaranta-quatre cèntims (52.726,44.-€), 
IVA inclòs.  
 
Els licitadors hauran de disminuir en la seva 
oferta l’esmentada quantitat. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del con-
tracte. 
 
Obligacions de l’adjudicatari: L’adjudicatari 
haurà de subministrar la senyalització vertical 
en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
comanda que es derivi de l’adjudicació del 
contracte, d’acord amb les condicions esta-
blertes a l’annex 1. (veure clàusula 14.a del 
plec)  
 
Proposicions dels licitadors: Veure clàusula 
10a del plec. 
Presentació de les proposicions:  
La documentació continguda en els dos sobres 
es presentarà pel licitador o per mandatari seu 
a la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Girona, Unitat de Compres, de 9 a 14 hores, 
per a la seva incorporació al registre corres-
ponent. 
El termini de presentació de proposicions serà 
de 15 dies naturals a partir de la publicació 
oficial de l'anunci de licitació al BOP. 
També podrà ser enviada la documentació per 
correu urgent. En aquest cas els dos sobres 
vindran inclosos en un tercer i el licitador 
haurà de remetre per fax (núm. 972 419 457) el 
justificant de la data d’entrada a l’oficina de 
correus i anunciar per fax, o telegrama en la 
mateixa data, la remissió de l’oferta. De 
conformitat amb l’article 80.4 del Reial Decret 
1098/2001, aquesta oferta no serà admesa si el 
justificant és posterior a la data i hora de la 
finalització del termini de presentació i l’anun-
ci de remissió es rep fora del dia en que acaba 
aquest termini.  
En el cas d’anunciar-se l’enviament de pro-
posicions per correus la data de l’obertura de 
proposicions serà el dotzè dia següent al del 
venciment del termini de presentació, sense 
que s’admetin les proposicions que es puguin 
rebre amb posterioritat al desè dia del citat 
venciment. 
Una vegada presentada una proposició, no 
podrà ser retirada. 
Si el dia de venciment del termini de pre-
sentació de proposicions cau en dissabte o 
festiu, es traslladarà al dia següent hàbil. 
Obertura de les proposicions: La realitzarà la 
Mesa de contractació el cinquè dia següent al 
del venciment del termini de presentació de 
proposicions a les 13 hores. Si aplicat el còm-
put anterior, el dia d’obertura de proposicions 
cau en dissabte o festiu, l’obertura es realitzarà 
el següent dia hàbil. 
(Veure clàusula 11 del plec) 
 
Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 12 del 
plec. 
Model de proposició: 

"El Sr/a................, amb DNI número...............i 
domicili a................ carrer ..........._, en nom 
propi (o en representació de l'empresa............), 
domicili social a................, carrer............, 
assabentat de la contractació convocada per a 
optar al subministrament de senyalització 
vertical, es compromet a efectuar-ne el 
subministrament pel preus parcials indicats a 
l’annex 2 i pel preu total de ....................euros, 
IVA inclòs, d'acord amb les característiques i 
condicions generals i tècniques expressades en 
aquest contracte i en la seva proposició. 
 
La proposició haurà d’incloure tots els 
requisits i documents que es contenen a la 
clàusula 10 del plec, respectant les especi-
ficacions tècniques contingudes als annexes. 
 
Així mateix, declara responsablement que les 
facultats de representació que ostenta són 
suficients i vigents; que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per 
contractar amb l’Administració, previstes als 
articles 15 a 19 del TRLCAP, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2000, que no es troba 
incurs en cap de les prohibicions per contractar 
previstes a l’article 20 del TRLCAP; i que es 
troba al corrent del compliment de les obli-
gacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
(lloc, data i signatura del licitador)” 
 
Girona, 8 d’abril de 2008  
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 5308 

AJUNTAMENT DE 
 GIRONA 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte 

de reparcel·lació  
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 8 
d’abril de 2008 va adoptar el següent acord:  
 
“Aprovar definitivament el projecte de repar-
cel·lació voluntària de la UA 27 Galligants, de 
conformitat amb el que disposa l’art. 164.2 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, 
en relació amb l’art. 113 del DL 1/2005, de 26 
de juliol”. 
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa 
fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós-administratiu davant del 
Jutjat Contenciós-administratiu de Girona en el 
termini de dos mesos a comptar a partir del dia 
següent al de la publicació d’aquest Edicte. 
Potestativament es pot interposar prèviament 
un recurs de reposició davant del Ple de la 
Corporació en el termini d’un mes, a comptar a 
partir del dia següent al de la publicació 
d’aquest Edicte. Si transcorre el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la data 
d’interposició del recurs de reposició sense que 

hagi estat dictada i notificada cap resolució 
expressa, s’entendrà desestimat. En aquest cas, 
el recurs contenciós-administratiu podrà 
interposar-se en el termini de sis mesos a 
comptar des del dia següent al de la data en 
què presumptament s’hagi desestimat el recurs 
de reposició.  
 
Girona, 9 d’abril de 2008  
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
Núm. 5309 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial del Pla Especial 

Torre Rafaela – Mas Quintana 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 8 
d’abril de 2008, va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment el Pla Especial Torre Rafaela – 
Mas Quintana, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 67 del DL 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme, en relació amb l’art. 109 del 
Decret 235/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme.  
  
L’expedient i totes les actuacions s’exposen a 
l’Oficina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea 
d’Urbanisme, perquè puguin ser examinats i 
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions 
al Registre General, pel termini d’un mes, 
comptat des de la publicació del present Edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en la premsa local.  
 
Girona, 9 d’abril de 2008  
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 5310 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Edicte d’aprovació inicial del projecte 

executiu de reforma i restauració de la Casa 
Masó, 2ª etapa 

 
Aprovat inicialment per Decret de l’alcaldia de 
data 1 d’abril de 2008, el projecte executiu de 
reforma i restauració de la Casa Masó, 2ª 
etapa, de conformitat amb el que disposa l’art. 
37 del Decret 179/1995, de Juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, s’exposa l’expedient i 
tot l’actuat a l’Oficina d’Informació Ciutadana 
i l’Àrea d’Urbanisme, perquè pugui ser 
examinat i presentar-se, en el seu cas, escrits 
d’al·legacions al Registre General, en el 
termini de 30 dies, comptats des de la 


