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¢#Administració Local#¢

Lloc per recollir la documentació: Copis-
teria Copliflash. Domicili: Avinguda 11 de
Setembre, número 30, 08830 Sant Boi de Llo-
bregat. Telèfon: 652.19.19. Fax: 661.19.24.#

Termini presentació de les proposicions:
Dintre dels vint£-i£-sis dies naturals següents a
l’última de les publicacions d’aquest anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el
darrer dia és un dissabte, el termini finalitzarà
el proper dilluns o, si aquest és festiu, el
següent dia hàbil.#

Lloc per a la presentació de les proposi-
cions: Al Registre General de l’Ajuntament,
dins l’horari abans assenyalat, i fins a les 14
hores del darrer dia del termini establert.#

Obertura de pliques: A les 12 hores del
dijous de la setmana següent al dia que fina-
litzi el termini de presentació de proposicions
al Registre General de l’Ajuntament, plaça de
l’Ajuntament, número 1, 08830 Sant Boi de
Llobregat.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Sant Boi de Llobregat, 29 de març de 1999.#
El Tinent d’Alcalde de Ponent de Política

de Seguretat Ciutadana/Serveis Generals,
Tomás Martín Balaguer.#

0299013220
A

Sant Boi de Llobregat#

ANUNCI#
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària

que tingué lloc el dia 26 de març de 1999,
va aprovar inicialment l’Ordenança regulado-
ra del sistema municipal d’intervenció admi-
nistrativa en les activitats i instal·lacions. L’ex-
pedient se sotmet a informació pública i
audiència als interessats pel termini de trenta
dies a partir de l’última de les publicacions
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari
de major difusió al municipi i al tauler muni-
cipal d’anuncis.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Sant Boi de Llobregat, 29 de març de 1999.#
El Tinent d’Alcalde de ponent de Política

de Seguretat Ciutadana/Serveis Generals,
Tomás Martín Balaguer.#

0299013213
A

Sant Boi de Llobregat#

ANUNCI#
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària

que tingué lloc el dia 26 de març de 1999,
va aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars que haurà de regir la contractació
del Projecte d’obra municipal ordinària de
reposició de voreres a l’avinguda d’Aragó.#

Així mateix, va aprovar la convocatòria de
la licitació que ara s’anuncia:#

Modalitat d’adjudicació: Subhasta pública.#
Tipus de licitació: 38.558.844 pessetes (IVA

16 % inclòs).#
Garanties a constituir: Fiança provisional:

717.177 pessetes. Fiança definitiva: 1.542.354
pessetes.#

Termini d’execució de les obres: Sis mesos
des de la signatura de l’acta de comprovació
del replanteig.#

Documentació a presentar pels licitadors:
La que assenyala la clàusula 11 del Plec de
clàusules administratives particulars, amb la
següent classificació del contractista:#

Grup G, subgrup 6, categoria d).#
Lloc per a l’exposició i informació: Depar-

tament d’Administració de l’Àrea Territorial de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (plaça
Ajuntament, número 6). Telèfon: 635.12.18
(de 9 a 14 hores).#

Lloc per recollir la documentació: Copis-
teria Àgil Còpies. Domicili: Carretera Santa
Creu de Calagell, Km. 33, 08830 Sant Boi de
Llobregat . Te lè fon: 630.22.14. Fax:
630.22.14.#

Termini presentació de les proposicions:
Dintre dels vint£-i£-sis dies naturals següents a
l’última de les publicacions d’aquest anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el
darrer dia és un dissabte, el termini finalitzarà
el proper dilluns o, si aquest és festiu, el
següent dia hàbil.#

Lloc per a la presentació de les proposi-
cions: Al Registre General de l’Ajuntament,
dins l’horari abans assenyalat, i fins a les 14
hores del darrer dia del termini establert.#

Obertura de pliques: A les 12 hores del
dijous de la setmana següent al dia que fina-
litzi el termini de presentació de proposicions
al Registre General de l’Ajuntament, plaça de
l’Ajuntament, número 1, 08830 Sant Boi de
Llobregat.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Sant Boi de Llobregat, 29 de març de 1999.#
El Tinent d’Alcalde de Ponent de Política

de Seguretat Ciutadana/Serveis Generals,
Tomás Martín Balaguer.#

0299013217
A

Sant Boi de Llobregat#

ANUNCI#

Al Departament d’Intervenció d’aquesta
entitat local es troba exposat al públic l’ex-
pedient tramitat per a la imposició de taxes
i la modificació de l’Ordenança Fiscal número
19, reguladora de la taxa per activitats cul-
turals i de temps lliure, del present exercici
1999, i que fou aprovat provisionalment per
la Corporació en Ple en la sessió que tingué
lloc el passat dia 26 de març de 1999.#

Les reclamacions les formularan els inte-
ressats amb subjecciò a les següents normes:#

a) Termini d’exposició i admissió de recla-

macions: Trenta dies hàbils computats des del
següent al de la inserció d’aquest anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i en diari
dels de major difusió a la província.#

b) Oficina de presentació: Registre General
d’Entrada de l’Ajuntament (o altra Llei 30/92).#

c) Òrgan davant del qual es reclama: Ple
de l’Ajuntament.#

d) Condició d’interessat:#
1. Els que tinguin un interès directe o resul-

tin afectats per tals acords.#
2. Col·legiats oficials, Cambres oficials,

Associacions i resta d’entitats legalment cons-
tituïdes, per vetllar pels interessos professio-
nals, econòmics i veïnals, quan actuïn en
defensa dels interessos que els són propis.#

En cas que no es formulin reclamacions l’es-
mentat acord de caràcter provisional assolirà
el caràcter de definitiu.#

Sant Boi de Llobregat, 29 de març de 1999.#
El Tinent d’Alcalde Ponent de Política de

Seguretat Ciutadana/Serveis Generals, Tomás
Martín Balaguer.#

0299013225
A

Sant Boi de Llobregat#

ANUNCI#

La Comissió de Govern, en la sessió ordi-
nària que tingué lloc el dia 22 de març de
1999, va aprovar inicialment el Projecte d’o-
bra municipal ordinària de construcció d’una
deixalleria a Sant Boi de Llobregat (Exp.
X116/1999/010), amb un pressupost d’execu-
ció de 39.991.818 pessetes, que se sotmet a
informació pública durant el termini de trenta
dies, a comptar des de l’ultima de les publi-
cacions al tauler d’anuncis, al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya. Es considerarà aprovat
definitivament si en el termini d’informació
pública no s’hi presenta cap al·legació.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Sant Boi de Llobregat, 25 de març de 1999.#
El Tinent d’Alcalde Ponent de Política de

Seguretat Ciutadana/Serveis Generals, Tomás
Martín Balaguer.#

0299013224
A

Sant Boi de Llobregat#

ANUNCI#

El Ple va aprovar, en la sessió que tingué
lloc el dia 26 de març de 1999, els Plecs de
Condicions Tècniques i Administratives par-
ticulars i la convocatòria de la licitació que
ara s’anuncia.#

1. Objecte: Adquisició d’un nou programa-
ri informàtic per a gestionar els tributs i altres
ingressos de dret públic local, recaptació en
voluntària i executiva i la inspecció tributària
de l’Ajuntament de Sant Boi.#


