
_5 Garanties: 
La garantia provisional a constituir

serà del 2% del tipus de licitació i la defi-
nitiva serà del 4% d’aquest preu.

-6 Obtenció de documentació i infor-
mació: 

a) Entitat: Ajuntament de Das
b) Domicili: Passeig Rossend Arús ,3
c) Localitat i codi postal: Das.- 17538
d) Telèfon: 972 89 02 20
e) Fax: 972 89 08 36 
f) Data límit per a l’obtenció de docu-

ments i informació: termini de presenta-
ció de proposicions

-7 Requisits específics del contrac-
tista: 

a) Classificació: Grup: C Subgrup: 4
Categoria: C

b) Altres requisits: els establerts en
els plecs de clàusules administratives par-
ticulars.

-8 Presentació d’ofertes: 
a) Data límit de presentació: vint-i-sis

dies naturals posteriors al de l’última
publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya. 

b) Documentació que s’ha de presen-
tar: la que detalla la clàusula 6ª.2 dels
plecs de clàusules administratives parti-
culars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica
al punt 6. 

-9 Obertura de les ofertes: 
L’acte d’obertura de les proposicions

econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la
Sala de plens de la corporació, a les tretze
hores del dia que en faci sis, comptat a
partir de l’endemà del dia de l’acabament
de presentació de proposicions. Si aquest
dia és festiu, l’acte es farà el primer dia
hàbil següent.

_10 Despeses dels anuncis: 
Les despeses de publicació dels anun-

cis seran a càrrec del contractista adjudi-
catari.

Das, 23 de juny de 2005.— L’Al-
calde.

Núm. 7.415
AJUNTAMENT DE

DAS 

Anunci sobre aprovació inicial expe-
dient d suplement de crèdit 

Aprovat inicialment per aquest Ajun-
tament l’expedient de suplement de crèdit

2/2005, s’exposa al públic pel termini de
quinze dies hàbils als efectes del seu exa-
men i presentació d’al·legacions en el seu
cas.

Si durant l’esmentat termini no es
presenta cap reclamació quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de nou
acord.

Das, 27 de juny de 2005.— L’Al-
calde.

Núm. 7.462
AJUNTAMENT DE

FIGUERES

Anunci sobre aprovació definitiva com
annexos als Reglaments municipals del ser-
vei de proveïment d’aigua potable i sobre
l’ús del sistema de sanejament de Figueres,
les fitxes tipus d’execució tant d’escomeses
d’aigua com de clavegueram

El Ple de l’Ajuntament en sessió de
data 5 de juny de 2003 va adoptar els
acords següents:

“1r.- Aprovar inicialment com anne-
xos als Reglaments municipals del servei
de proveïment d’aigua potable i sobre l’ús
del sistema de sanejament de Figueres,
les fitxes tipus d’execució tant d’escome-
ses d’aigua com de clavegueram segons
el text que queda incorporat a l’expedient
amb les condicions següents:

1.- En cas d’edificació existent i espe-
cialment en els àmbits del Pla del Centre
Històric i del Catàleg, el dimensionat dels
elements que afecten a les façanes s’hau-
ran d’ajustar i adaptar als condicionants
dels elements compositius constructius i
materials, la conservació dels quals és
d’interès. Les tapes dels armaris de
façana seran llises sense encaixos, sobre-
sortints ni relleus.

2.- Quan es tracti d’activitats i indús-
tries, caldrà complir la normativa vigent
sobre abocaments i obtenir simultània-
ment autorització d’abocament si aquesta
és necessària.

3.- En tots els casos s’haurà de com-
plir amb el planejament vigent i obtenir,
quan es tracti d’obres majors, prèviament
llicència de primera ocupació, així com
en els supòsits que determini la norma-
tiva.

2n.- Sotmetre a informació pública els
esmentats annexos pel termini de 30 dies,
per tal que puguin presentar-se reclama-
cions i suggeriments.

3r.- Determinar que en cas que en el
termini indicat no es presentessin recla-
macions i suggeriments, els indicats anne-
xos s’entendran aprovats definitivament
sense necessitat de nou acord.

4t.- Facultar l’Alcaldia Presidència
perquè realitzi tants actes i gestions com

calguin per a l’execució de l’acord ante-
rior.”

Aquest acord i l’expedient complet
s’han exposat al públic  mitjançant edic-
tes publicats al tauler d’anuncis de data
25-3-2004, al Diari Oficial de la Genera-
litat de data 8-4-2004, al Butlletí Oficial
de la Província de data 21-4-2004 i al
diari El Punt de data 1-4-2004, sense que
s’hagin presentat al·legacions o suggeri-
ments de cap tipus.

D’acord amb l’anterior, mitjançant
Decret de l’Alcaldia de 26-3-2003
l’esmentat acord i els annexos tècnics
s’entenen aprovats amb caràcter definitiu.

L’anterior es fa públic per a general
coneixement i als efectes legals oportuns.

Contra aquest acord es poden interpo-
sar els recursos que a continuació s’indi-
quen:

a) El de reposició amb caràcter potes-
tatiu davant l’òrgan que hagi dictat
l’acord recorregut en el termini d’un mes
comptat a partir del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació. S’entendrà
desestimat per silenci administratiu, aca-
bada la via administrativa i expedita la
contenciosa administrativa si, transcorre-
gut un mes comptat des del dia següent al
de la seva interposició, no es notifiqués la
resolució. Si s’hagués presentat el recurs
de reposició potestatiu, el recurs conten-
ciós administratiu s’haurà d’interposar en
el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la recepció de la notifi-
cació de l’acord resolutori del recurs de
reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en
el de sis mesos comptats des del dia
següent a aquell en que s’hagi produït
l’acte presumpte de desestimació del
recurs per silenci administratiu.

b) El contenciós administratiu davant
el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Girona en el termini de dos mesos comp-
tats des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació. No es podrà inter-
posar aquest recurs fins que s’hagi resolt
expressament o s’hagi produït la desesti-
mació pressumpta del recurs de reposició
si s’hagués interposat.

c) Qualsevol altre que estimi proce-
dent. 

Figueres, 9 de juny de 2005.—
L’Alcalde-President. Signat: Joan Arman-
gué Ribas.

Núm. 7.483
AJUNTAMENT DE

FORNELLS DE LA SELVA 

Anunci sobre aprovació definitiva pro-
jecte Centre cívic 1a fase

El Ple de l’Ajuntament en sessió cele-
brada el dia 29 de juny de 2004, va apro-
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