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c) Durada del contracte: Un any, prorroga-
ble per un altre any.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació

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

4. Pressupost base de licitació: El tipus o preu
base de la licitació es fixa en les següents quan-
titats màximes:

Lot núm.1: 67.400,00 euros, IVA inclòs
Lot núm.2: 4.400,00 euros, IVA inclòs

5. Garantia provisional: Lot núm.1:
1.348,00 euros

6. Obtenció informació: Ajuntament d’Espar-
reguera (Servei contractació), Plaça de l’Ajun-
tament núm.1, 1a planta – 08292 Esparreguera;
telèfon 93 777 18 01; telefax 93 777 59 04; e-mail:
contractacio@esparreguera.org

7. Data límit d’obtenció de documents i infor-
mació: Coincidirà amb la data màxima de pre-
sentació d’ofertes.

8. Requisits específics del contractista: Els
establerts en el plec de clàusules administrati-
ves particulars.

9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds
de participació

a) Data límit de presentació: Tots els dies
feiners, de 9 a 14 hores, durant el termini de vint-
i-sis (26) dies naturals comptadors a partir de
l’endemà de la darrera de les dates de publica-
ció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província o Diari Oficial de la Generalitat. En
el cas que l’últim dia sigui dissabte, diumenge
o festiu, finalitzarà el primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La documen-
tació per prendre part en la licitació es presen-
tarà en 2 sobres, de conformitat amb el que s’es-
tipula al plec de clàusules administratives
particulars.

c) Lloc de presentació: Ajuntament d’Espar-
reguera (Servei contractació), Plaça de l’Ajun-
tament núm.1, primera planta, 08292 Esparre-
guera.

10. Obertura de les ofertes: Tindrà lloc a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Esparreguera
(Pl Ajuntament núm.1, 2a planta) a les 14,00
hores, en acte públic, el tercer dia hàbil poste-
rior, que no sigui dissabte o festiu, a la data de
finalització del termini de presentació de les
ofertes.

11. Despeses dels anuncis: El seu import
màxim s’estableix en 400,00 euros

Esparreguera, 19 de setembre de 2006

XAVIER SITJÀ I POCH

President

PG-165303 (06.265.009)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre adjudicació de
diversos contractes de serveis.

Als efectes previstos en l’article 93.2 del Text
Refós de la Llei de Contractes de les Adminis-

tracions Públiques aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, i 76 i 77 del
Reglament aprovat per Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, es publica l’adjudicació del
següent contracte:

Dades generals:

Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament de Girona.
Dependència que tramita l’expedient: Secre-

taria General – Secció Contractació.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Forma: Concurs.

Dades particulars:

I.-

Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Serveis
Número d’expedient: 2006005035
Descripció de l’objecte: Servei de desplega-

ment del programa de centres oberts de l’Ajun-
tament de Girona.

Pressupost base de licitació: dos cents seixanta-
un mil sis-cents cinquanta-sis euros (261.656,-
euros)

Adjudicació:
Data: Decret de l’Alcaldia Presidència del dia

18 d’agost de 2006

Empresa adjudicatària:
1r. Bloc:  ESCALER, SCCL
2n. Bloc: PARROQUIA SANTA EUGÈ-

NIA DE TER
3r. Bloc:  ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES

SOCIALS (AS’IS)
Nacionalitat: Espanyola

Import d’adjudicació:
1r. Bloc:  cent trenta mil vuit-cents vint-i-vuit

euros (130.828,- euros)
2n. Bloc: setanta-vuit mil quatre-cents noran-

ta-sis euros amb vuitanta cèntims (78.496,80
euros)

3r. Bloc:  cinquanta-dos mil tres-cents tren-
ta-un euros amb vint cèntims (52.331,20)

Girona, 18 de setembre de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-165112 (06.265.042)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre aprovació d’un
pla especial.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en sessió celebrada el dia 12 de setembre de
2006, el Pla Especial d’assignació d’usos de
l’equipament Fòrum, de conformitat amb el que
disposa l’art. 83 del DL 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Ur-
banisme, s’exposa l’expedient i tot l’actuant a
l’Oficina d’Informació Ciutadana i a l’Àrea
d’Urbanisme, perquè puguin ésser examinats i
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions
al Registre General, pel termini d’un mes, a

comptar des de la última publicació en el But-
lletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i en la premsa
local.

Girona, 13 de setembre de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-165111 (06.265.041)

GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre adopció d’un
acord.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 12 de setembre de 2006, va adoptar el
següent acord:

Aprovar el Text Refós del Pla Especial d’as-
signació d’usos al Sector la Quintana de Baix,
que inclou les prescripcions de l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, de data 20
d’abril de 2006, delimitant un polígon d’actua-
ció i fixant la modalitat del sistema de gestió en
el de la compensació bàsica.

Contra el present acord, que és definitiu i posa
fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent de la pu-
blicació 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 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 repo-
sició 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.

ANNEX NORMATIU

1. Les condicions d´ordenació de l´edificació
es regiràn pel definit especificament en aquest
document, així com per l´article 182 de les Nor-
mes Urbanístiques -corresponent a la qüalifica-
ció determinada en la zona colindant. (2.5.b)-;
la resta de paràmetres no definits s´ajustarà als
paràmetres definits en les normes urbanístiques
i ordenances d´edificació vigents.

2. La delimitació de l´àmbit correspon al
definit en el plànol 04 de planejament proposat,
amb una superfície total de 7.820,95 m2.

3. La regulació específica dels paràmetres
urbanísitcs correspondrà als següents:

— L´edificabilitat resultant serà l´aplicació del
coeficient net d´edificabilitat 1,00 m2 sostre/m2
sol (6677,07 m2 sostre resultant) i el seu tipus
correspondrà a “edificació aïllada”.

— L´ocupació màxima si bé serà possible
normativament un percentatge del 50 %
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s´estima que per les condicions necessàries de
col·locació dins la parcel·la cal augmentar les
distàncies mínimes exigibles al fons –correspo-
nent al límit amb la zona fluvial-, condició que
es grafía en el plànol de “proposta d´ordenació
(06)”; i del que resulta una superfície màxima
d´ocupació de 2942,53 m2 –corresponent al
44,07% d´ocupació màxima.

— El nombre màxim de plantes correspon al
definit per la zona colindant “2.5.b”, tal com el
planejament defineix, essent de PB+3P; així com
l´alçada reguladora de 13.30 ms.

— Aquest volum possible màxim edificatò-
ri estarà definit per les seves distàncies als llin-
dars, aquest seràn de cinc (5.00) metres en els
seus front i laterals i de quinze (15.00) metres
en el fons de la parcel·la -corresponent a la zona
de contacte amb el sol no urbanitzable-zona
fluvial (C5)-, aquestes franjes podràn estar des-
tinades a accés/distribució de circulació peatonal
i/o rodada, aparcament i/o espais ajardinats
pròpis.

— Dins del volum edificable serà el projec-
te arquitectònic el que definirà la col·locació
exacte de les edificacions, la seva tipología for-
mal i la relació i distàncies entre elles, i
s´entendrà com a conjunt únic independentment
de la forma i tipología que adoptin; s´evitaràn
llenguatges arquitectònics aliens o pintoresquis-
mes folclòrics i les edificacions basaràn els seus
volums en esquemes volumètrics horitzonals i
màximament apaisats. L´edificació en planta pis
es situarà preferentment recolzada a l´angle NO
del gàlib d´edificació en planta baixa, per tal
d´obtenir la màxima obertura de les visuals. El
conjunt edificatòri adoptarà disposicions volu-
mètriques que afavoreixin la percepció fragmen-
tada del conjunt, així com la permeabilitat visual
màxima possible envers el riu i considerant-se
també especialment l´obligatòria i forta visió que
es tindrà de les seves cobertes i volums des de
l´avinguda de França.

4. Pel que correspon a la gestió del polígon
d’actuació definit (que serà desenvolupada pel
sistema de compensació bàsica), els propietaris
estaràn obligats a la cessió de la part de parcel·la
qüalificada de sistemes d´espais lliures i viari. La
cessió serà prèvia a la concessió de la llicència
d´edificació.

La urbanització del carrer i espai lliure
s´executarà prèvia o simultaneament amb
l´edificació.

Les despeses d´urbanització, publicació del
present Pla Especial i quantes ocasioni la seva
execució aniràn a càrreg dels propietaris del
sector.

Girona, 13 de setembre de 2006

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-165113 (06.265.043)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

EDICTE

de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
sobre aprovació d’un text refós.

En compliment del que disposa l’article 66.1
del Decret 170/1995, de 13 de juny, pel qual

s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i ser-
veis dels ens locals, es fa públic que l’Edicte
d’aprovació definitiva del text refós del Nomen-
clàtor de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat
i la seva Ordenança, aprovats pel Ple de l’Ajun-
tament en la sessió de data 26 de juliol de 2006,
han estat publicats en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Barcelona núm. 219 de data 13 de se-
tembre de 2006, amb el seu text íntegre.

La qual cosa es prosa en coneixement gene-
ral als efectes legals oportuns.

L’Hospitalet de Llobregat,
19 de setembre de 2006

JOSÉ ANTONIO MOLINA FLORES

Tinent d’alcalde d’Urbanisme Obres
i Habitatge

PG-165123 (06.265.052)

LLEIDA

ANUNCI

de l’Ajuntament de Lleida, sobre aprovació de
la proposta de delimitacions urbanístiques.

El ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de
juliol de 2006, va aprovar la proposta de Deli-
mitació de les urbanitzacions, les edificacions i
les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 de
mesures de prevenció dels incendis forestals al
municipi de Lleida i fases d’execució dels tre-
balls.

En aplicació del que disposa el Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de Règim Lo-
cal de Catalunya, s’exposa al públic per termi-
ni de 30 dies, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions. Si transcorregut aquest termini no
se n’hi ha presentat, s’entendrà aprovat defini-
tivament

Lleida, 7 d’agost de 2006

L’alcalde, signatura il·legible

El plànols que acompanyen la documentació es
podran consultar a la Regidoria de Sostenibilitat
i Medi Ambient, c/Tallada 32 1er pis.

Horari d’atenció al públic dies laborables de
10:00 h a 14:00 h.

DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACI-
ONS, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·-
LACIONS AFECTADES PER LA LLEI 5/
2003 DE MESURES DE PREVENCIO DELS
INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE
LLEIDA I FASES D’EXECUCIÓ

Abril de 2006

Document elaborat per encàrrec de la Regi-
doria de Sostenibilitat i Medi Ambient de
l’Ajuntament de Lleida.

Direcció: Esther Fanlo Grasa, cap de la UT
d’Ecologia i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Lleida

Execució: Geosilva projectes s.l
973481438
geosilva@telefonica.net
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MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS
1.1. Situació i àmbit de l’actuació
El present treball pretén localitzar les urba-

nitzacions, edificacions i instal·lacions afectades
per la llei 5/2003, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana en
el municipi de Lleida a petició de la Paeria de
Lleida.

Tal com especifica el Decret 123/2005, de 14
de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuï-
tat immediata amb la trama urbana es definirà
també, la franja exterior de protecció en les
zones en que sigui necessària segons el decret
anterior.

1.2. Antecedents legals
La legislació aplicable és la següent:
— LLEI 6/1988, del 30 de març, forestal de

Catalunya
— DECRET 64/1995, de 7 de març, pel

qual s’estableixen mesures de prevenció d’incen-
dis forestals.

— LLEI 5/2003, de 22 d’abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urba-
nitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana.

— DECRET 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immedia-
ta amb la trama urbana.

2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
2.1. Objectius i criteris de la delimitació
Segons l’establert pel Decret 123/2005, de 14

de Juny, és objecte d’aquest Decret el desple-
gament de les mesures regulades a la Llei 5/2003,
de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis


