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2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA NOVA I ELS
CARRERS TRAVESSIA ANTIGA DE CAL
METGE I TRAVESSIA CASA DE LA VILA.
b) Lloc: CENTRE URBÀ DE VILOBI
D’ONYAR
c) Termini d’execució: 6 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Negociat amb Publicitat, varis
criteris d’adjudicació
4. Pressupost base de licitació. Import total:
320.690,05 euros, i 51.310,41 euros corresponents a l’impost sobre el valor afegit.
5. Garantia provisional. No se’n demana
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: AJUNTAMENT DE VILOBÍ
D’ONYAR, SALITJA I SANT DALMA
b) Domicili: Travessia Casa de la Vila, 1c)
Localitat i codi postal: 17185- VILOBÍ
D’ONYAR
d) Telèfon: 972 47 30 26
e) Telefax: 972 47 40 20
f) Data límit d’obtenció de documents i
informació: Tots els dies feiners de 9:00 a
14:00 hores durant el termini de 20 dies
naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci al BOP de Girona.
e) El Plec i el Projecte es podrà es podrà
examinar i obtenir-ne còpies a la
www.vilobidonyar.cat, apartat del Perfil del
Contractant, dins el període d’exposició
pública del Plec de Clàusules.
7. Criteris de valoració de les sol·licituds a
participar requisits de solvència econòmica i
financera, tècnica o professional:
Es troben especificats al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
8. Presentació de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació de
l’anunci al BOP de Girona.
b) Documentació a presentar: Segons s’estableix a la Clàusula Novena del Plec de Clàusules administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: AJUNTAMENT DE VILOBI
D’ONYAR, SALITJA I SANT DALMAI.
2. Domicili: Travessia Casa de la Vila, 1
3. Municipi i codi postal:17185- VILOBI
D’ONYAR
9. Obertura de les sol·licituds de participació.
a) Entitat: AJUNTAMENT DE VILOBÍ
D’ONYAR, SALITJA I SANT DALMAI.
b) Domicili: Travessia Casa de la Vila, 1
c) Municipi: 17185- VILOBÍ D’ONYAR
d) Data: Termini màxim de 5 dies des de data
límit de presentació de sol·licituds de participació.
e) Hora: 10 HORES.
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10. Altres informacions.
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Conformen la Mesa de Contractació els
següents membres:
President:
L’alcalde de la Corporació o regidor en qui
delegui
Vocals:
Senyora Maria Rosa Sanglas Garangou,
Secretària Municipal
Senyora Irene Ramos Burch, Interventora
municipal
Senyor Joan Miquel Planella, regidor designat
pel Grup Municipal TP-AM,
Senyor Ramon Rovira Regas, regidor designat
pel Grup Municipal IVSS-PM,
Senyor Lluís Boada Saus, 1er. Tinent
d’Alcalde.
Senyor Jordi Crous, tècnic redactor i director
de l’obra.
Secretari/a:
Senyora Cristina Magallan Buerba, personal
de l’àrea de Secretaria .

Llosa i estructura per la ubicació dels equips
(cogeneració, ET, etc)
Rases pel pas d’instal·lacions
c) Instal·lacions
Hidràulica
Biogàs
Elèctrica
Sortida de fums
c) Legalitzacions
Electricitat en baixa tensió
Electricitat en mitja tensió
Biogàs
Productors d’energia elèctrica en règim especial

11. Despeses d’anuncis. Si

c) Preu: El preu de licitació s’estableix en la
quantitat de 500.000,00 euros, al qual s’hi
afegirà l’IVA. La quantitat resultant de
l’adjudicació i que constituirà el preu del
contracte s’incrementarà en la facturació a
l’empresa adjudicatària amb l’aplicació del
tipus de l’IVA vigent.

Vilobí d’Onyar, 25 de setembre de 2009
Olga Guillem Pujol
Alcaldessa en funcions

Consorcis

b) Durada del Contracte:
El termini per a l’execució de l’obra és, com a
màxim, de 8 mesos.
Aquest termini, que pot ser objecte de millora
pels licitadors en les seves ofertes, començarà
des de l’endemà que el Consorci hagi notificat
a l’adjudicatari l’aprovació del Pla de seguretat
i salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari.

d) Proposicions i documentació a acompanyar:
Veure clàusula XVI del plec de clàusules.
e) Presentació de les proposicions: Veure
clàusula XVII del plec de clàusules.

Núm. 14293
CONSORCI DE
LA COSTA BRAVA

f) Data límit de recepció de les ofertes: 6 de
novembre de 2009. Horari de presentació: de 9
a 14 hores.

Anunci de licitació de contracte d’obres
Per acord de la Comissió de Govern del
Consorci de la Costa Brava, adoptat en sessió
celebrada el dia 16 de juny de 2009, es va convocar la licitació per a la contractació de
l’execució de les obres corresponents al projecte tècnic “Projecte bàsic i executiu d’obres i
instal·lació d’una central de microcogeneració
amb biogàs i producció d’energia elèctrica per
a la seva banda” a l’EDAR de Blanes.
a) Objecte del contracte:
a.1) Descripció de l’obra: Obres d’execució
del projecte tècnic “Projecte bàsic i executiu
d’obres i instal·lació d’una central de microcogeneració amb biogàs i producció d’energia
elèctrica per a la seva banda” a l’EDAR de
Blanes.
a.2) Modalitat de claus en mà
a.3) Instal·lacions i equips objecte de licitació:
a) Equips
Cogeneració: 2 microturbines CAPSTONE
CR65 o altres equipaments de similars característiques.
Unitat de tractament biogàs: VERDESIS o
altres equipaments de similars característiques.
Bescanviador de calor de 240 kWt
b) Obra civil

g) Data, hora i lloc d’obertura de la sessió
pública d’obertura de les ofertes: 16 de
novembre de 2009. Veure la clàusula XIX del
plec de clàusules.
h) Criteris per a l’adjudicació de les ofertes i
selecció d’empresa adjudicatària:
1. De conformitat amb l’article 134 de la
LCSP, els criteris a aplicar per valoració de les
ofertes presentades amb la puntuació atribuïda
a cadascun d’ells i que determinaran la
selecció de la proposició més avantatjosa, són
els següents:
a) Criteris econòmics amb una puntuació
màxima de 50 punts:
Es valorarà l’oferta de manera que a la més
econòmica, se li assignarà 50 punts. Les
ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la
fórmula següent:
Puntuació de cada oferta = (núm. Màxim de
punts) X preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
No es valorarà la proposició econòmica que
sigui igual a l’import de licitació.
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b) Criteris tècnics amb una puntuació màxima
de 20 punts:
1.1. Sistemes constructius que es proposin,
puntuació màxima fins a 10 punts:
1. Sistemes constructius que es proposin que
garanteixin el compliment òptim del contracte
fins a 10 punts.
1.2. Coherència tècnica global de l’oferta,
puntuació màxima fins a 10 punts:
1. Organització dels mitjans personals adscrits
a l’execució de les obres objecte del concurs
que permetin una correcta execució de les
mateixes
fins a 5 punts
2. Organització dels mitjans materials adscrits
a l’execució de les obres objecte del concurs
que permetin una correcta execució de les
mateixes
fins a 5 punts
c) Control de qualitat i qualitat ambiental amb
una puntuació màxima de 20 punts:
1.1 Pla de control de qualitat de l’obra que es
proposa, puntuació màxima fins a 10 punts:
1. Pla de control de qualitat de l’obra que es
proposa
fins a 10 punts.
Criteris de naturalesa ambiental de la proposta,
puntuació màxima fins a 10 punts:
1. Acreditació que els productes que es fan
servir a l’obra tenen concedida l’etiqueta
ecològica, d’acord amb el Reglament (CEE)
880/1992, de 23 de març, i el decret 316/1994
de 4 de novembre, sobre l’atorgament del
distintiu de garantia de qualitat ambiental de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1985,
de 14 de desembre de 1994), o altres distintius
de qualitat ambiental equivalents
fins a 5 punts
2. Ús de productes o materials reciclats o
reutilitzats (materials procedents d’enderrocs o
reciclatge). L’adopció de mesures de minimització i valoració dels residus generats i
l’adopció de millores voluntàries per disminuir
l’impacte ambiental
fins a 5 punts
d) Memòria del programa de treball: fins a 10
punts.
1. Memòria del programa de treball amb
indicació del termini que es proposa.
puntuació màxima fins a 10 punts:
1. memòria raonada i rigorosa referent al
programa presentat, així com el desenvolupament i la justificació detallada per unitats
d’obra, del compliment global del termini
d’execució de les obres ofertat. En aquest apartat també es puntuaran els mitjans materials
(equipaments, maquinària, mitjans auxiliars,
etc) i personals (nombre de persones, delegat
de l’obra, etc) que intervindran en l’execució
de l’obra objecte del contracte que es proposa
fins a 10 punts.
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3. L’incompliment o compliment defectuós de
la prestació que afecti a les característiques
que s’hagin tingut en compte per definir els
criteris d’adjudicació podrà ser objecte d’aplicació del règim sancionador, que s’articula a la
clàusula XXV d’aquest plec de conformitat
amb l’article 134-6 de la LCSP.
i) Classificació dels contractistes. De conformitat amb el que disposa l’article 54 del la
LCSP, serà requisit necessari per a participar
en la licitació que el contractista hagi obtingut,
amb caràcter previ a la presentació de pliques,
la classificació empresarial en els Grups, Subgrups i Categories següents, tal i com determinen els articles 25 al 36 del Reglament.
Grup C), Subgrup 6, categoria e)
Grup I), Subgrup 5, categoria e)
Veure clàusula XI del plec.
i) Adjudicació definitiva: Veure clàusula XX
del plec de clàusules
j) Garanties: Per concórrer a la licitació
regulada en aquest plec no és necessària la
constitució de garantia provisional. S'estableix
una garantia definitiva equivalent al 5% de
l'import de l'adjudicació, que l’adjudicatari
haurà de constituir en qualsevol de les formes
determinades en l’article 84 DE LA LCSP
k Règim Jurídic: Veure la clàusula XXVII del
plec de clàusules.
l) Model de proposició:
MODEL DE PROPOSICIÓ SOBRE NÚM. 1
"Proposició per prendre part en la licitació
convocada per adjudicar el contracte d’obres
d’execució del projecte tècnic: “Projecte bàsic
i executiu d’obres i instal·lació d’una central
de microcogeneració amb biogàs i producció
d’energia elèctrica per a la seva banda” a
l’EDAR de Blanes”:
--------------------amb domicili a----------------, i
amb DNI núm.--------------, expedit a ---------------, amb data ------, en nom propi (o en
representació de ----------------- com ho
acredito per---------------------), assabentat de la
convocatòria de licitació publicada en el
DOGC, BOP i en el Perfil del Contractant en
dates respectives de ----------, hi pren part en
la licitació i es compromet a realitzar les
prestacions del contracte d’obres d’execució
del projecte tècnic: “Projecte bàsic i executiu
d’obres i instal·lació d’una central de microcogeneració amb biogàs i producció d’energia
elèctrica per a la seva banda” a l’EDAR de
Blanes, pel preu que figura en la proposició
inclosa en el sobre número 2, acompanyant a
la present proposició tota la documentació
requerida en el punt 2 de la clàusula XVI del
plec de clàusules administratives particulars.
(Lloc, data i firma del licitador).
MODEL DE PROPOSICIÓ SOBRE NÚM. 2
"Proposició per prendre part en la licitació
convocada per adjudicar el contracte d’obres

d’execució del projecte tècnic: “Projecte bàsic
i executiu d’obres i instal·lació d’una central
de microcogeneració amb biogàs i producció
d’energia elèctrica per a la seva banda” a
l’EDAR de Blanes”:
--------------------amb domicili a----------------, i
amb DNI núm.--------------, expedit a ---------------, amb data ------, en nom propi (o en
representació de --------------- com ho acredito
per---------------------), assabentat de la
convocatòria de licitació publicada en el
DOGC i BOP i en el Perfil del Contractant en
dates respectives de ----------, hi pren part en
la licitació i es compromet a realitzar les
prestacions del contracte d’obres d’execució
del projecte tècnic: “Projecte bàsic i executiu
d’obres i instal·lació d’una central de microcogeneració amb biogàs i producció d’energia
elèctrica per a la seva banda” a l’EDAR de
Blanes, per un preu de ------ euros, (lletra i
xifres), IVA exclòs, de conformitat amb les
condicions que s’estableixen en el plec de
clàusules administratives particulars i en el
plec de condicions tècniques reguladores del
contracte i que se acceptant en la seva
integritat.
S’acompanya a aquesta proposició tota la
documentació requerida en el punt 3 de la
clàusula XVI .del plec de referència.
Així mateix, el licitador declara sota la seva
responsabilitat que reuneix totes i cadascuna
de les condicions per a contractar i que no està
inclòs en cap de les prohibicions que es
contenen en l'article 49 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre de contractes del sector públic, en
tota la seva extensió que el referit article
contempla.”
(Lloc, data i firma del licitador).
Girona, 24 de setembre de 2009
Manel Serra i Pardàs
Gerent
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Organismes Autònoms

Núm. 14386
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
(XALOC)
Edicte de publicació de resolució de recurs de reposició per infraccions en matèria de trànsit
Xaloc (Xarxa local de municipis de la Diputació de Girona), en ús de les facultats que té conferides per delegació dels corresponents ajuntaments,
Fa saber que: mitjançant el present edicte, el qual es realitza també mitjançant anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament del darrer domicili del
presumpte infractor, d'acord amb l'establert a l'article 11 del RD 320/1994 de 25 de febrer, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999 de 13 de gener, i atès que no ha estat possible notificar personalment als interessats les notificacions de resolucions dels recursos de reposició,
mitjançant el present edicte es fa saber que, l’Alcalde/sa, d’acord amb el que disposa l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local BOE del 3 d’abril), l’article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE de 9 de març de 2004), l’article
14 del RDL 2/2004 de 5 de març i l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial (BOE del 14), modificat per la Llei 17/2005, de 19 de juliol, (BOE del 20), ha resolt desestimar
els recursos de reposició confirmant la resolució emesa dels interessats que consten en el llistat annex.
Per la present i d’acord amb l’establert a l’article 61 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, se’ls cita a compareixença
a les oficines central de Xaloc en Girona Av. Sant Francesc 29 1º, pel coneixement íntegre de la resolució del recurs de reposició, dins dels 15 dies
següents a la present publicació.
Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, podeu interposar RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
davant del Jutjat del Contenciós-administratiu de Girona o bé, alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, davant els jutjats
contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició. No obstant això, si ho estimeu convenient, podeu interposar
qualsevol altre recurs que cregueu oportú.
TERMINI DE PAGAMENT: En el cas que no s’ha hagi satisfet l’import de la sanció amb anterioritat a la present publicació, disposeu de 15 dies
hàbils, comptats des de la fermesa de la sanció per fer el pagament de la mateixa, cas contrari, s’expediran els títols d’execució i s’iniciarà el
procediment de constrenyiment amb el recàrrec corresponent i els interessos per mora, segons disposen els articles 68 i següents del Reglament
General de Recaptació aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.
LLOCS DE PAGAMENT:
Sol·licitant carta de pagament a qualsevol de les oficines de Xaloc que té en els diferents municipis de la província: Oficina de Blanes, C. Anselm
Clavé, 18, 17300, Blanes, Oficina de Castelló d'Empúries, C/ Mestre Blanch, 3, 17486, Castelló d'Empúries, Oficina de Figueres, Av. Salvador Dalí i
Domènech, 94 Baixos, 17600, Figueres, Oficina de La Bisbal d'Empordà, C/ Folch i Torres, 15 baixos 2, 17100, La Bisbal d'Empordà, Oficina de
Puigcerdà, Placeta dels bombers, 13 local 5, 17520, Puigcerdà, Oficina de Roses, C/ Francesc Macià, 23, 17480, Roses, Oficina de Salt, C/ Major,
156, 17190, Salt, Oficina de Tossa de Mar, Av. Del Pelegrí, 25 (Edifici La Nau), 17320, Tossa de Mar, Oficina del Gironès, C/ Riera de Mus, 1-A,
17003, Girona, Oficina d'Olot, C/ Marià Vayreda, 6, 17800, Olot, Oficines centrals, Av. Sant Francesc, 29.
FORMA DE PAGAMENT:
Mitjançant la carta de pagament obtinguda prèviament a qualsevol de les entitats col·laboradores de
Xaloc: "LA CAIXA" i en els TERMINALS SERVICAIXA - BBVA -BANCO POPULAR - CAM - CAIXA GIRONA - BANC SANTANDER SA CAIXA CATALUNYA - CAJA DUERO - CAIXA PENEDES - IBERCAJA -CAJA MADRID - CAIXA SABADELL - BANC PASTOR - CAIXA
MANRESA - CAIXA LAIETANA. Per internet, a través de www.xalocgirona.cat
Abreviatures:
LSV:Llei de seguretat viària aprovada per RDLeg 339/1990 de 2 de març
RGC: Reglament General de Circulació, aprovat per RD 1428/2003 de 21 de novembre
OMC:Ordenança municipal de circulació. ORA/ORE: Ordenança reguladora de l’aparcament/estacionament.
Girona, 25 de setembre de 2009
Carmen Gallego Marín
Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació
Ajuntament de Palafrugell
NOM

EXPEDIENT

N.I.F.

MATRÍCULA

DATA DENÚNCIA

PRECEPTE INFRINGIT

G. JAVIER

2009/00019724

4044863

-9774 -DZC

19/03/2009 13:15:00

OMC 215 3

PUNTS

SUSPENSIÓ PERMÍS

SANCIÓ

M. LAMKADAM

2008/00041914

X512040

-6890 -FLL

27/07/2008 12:17:00

ORA 9 A

M. MARTIN

2008/00069703

4053177

-5988 -DJB

16/10/2008 14:44:00

RGC 146 A

M. MARTINEZ

2008/00065698

0649660

-2170 -FBC

02/10/2008 19:27:00

ORA 9 A

30,05 €

C. MOYA

2008/00078604

4028694

-4773 -DSN

29/10/2008 11:10:00

RGC 94 2C

85,00 €

150,00 €
30,05 €
4

150,00 €

