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Anunci sobre l'aprovació inicial de dues
Ordenances municipals.
El Ple municipal va adoptar, en la sessió
ordinària duta a terme el dia 18 d'abril de
2007, l'acord d'aprovació inicial de les
Ordenances municipals reguladores de la
incorporació de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica i tèrmica als edificis i
construccions situats al terme municipal.
Mitjançant aquest anunci, s'obre un termini d'informació pública de l'esmentada aprovació, mitjançant inserció al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al diari "El
Periódico" i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant un termini de trenta dies, a
comptar des de l'endemà a la data de la
darrera d'aquestes publicacions. Durant
aquest lapse de temps els interessats podran
formular reclamacions, proposar suggeriments i posar de manifest les al·legacions que
considerin oportunes al text de la nova Ordenança. Un cop transcorregut aquest termini
sense que s'hagi presentat cap al·legació,
l'esmentada ordenança esdevindrà definitivament aprovada, sense que calgui cap més
acte ni acord, i es procedirà a la publicació
íntegra del seu text. La nova Ordenança no
entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el
termini establert a l'article 65.2 de la LRBRL.
i regirà mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Manlleu, 20 d'abril de 2007.
L'Alcalde, Pere Prat i Boix.
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1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Manresa.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Serveis Financers  Secció de Contractació,
Compres i Gestió Patrimonial.
c) Número d'expedient: C2/07.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de
consultoria i assistència que consisteix en la
redacció del Projecte museogràfic del Centre
d'Interpretació del carrer del Balç de Manresa.
b) Divisió per lots i nombre: no és procedent.
c) Lloc d'execució: Manresa.
d) Termini d'execució: El termini màxim
per a la redacció dels treballs objecte del
contracte serà de 16 setmanes, comptades a
partir de la seva formalització.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost de licitació màxim per al
contracte és de: 68.395 EUR, inclòs l'IVA.
5. Garantia provisional
No es requereix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Manresa (Secció
de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial).
b) Domicili: plaça Major, 1.
c) Localitat i codi postal: Manresa 
08241.
d) Telèfon: 938782308.
e) Telefax: 938782321.
f) Data límit d'obtenció de documents i
informació: fins a l'acabament del termini de
presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és necessària.
b) Solvència econòmica i financera,
solvència tècnica i professional: es presentarà
la documentació prevista a les clàusules 9 i
10 del plec de clàusules administratives.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: quinze (15)
dies naturals, comptats des de l'endemà de la
publicació de l'anunci de licitació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. Si
l'últim dia del termini fos dissabte o festiu,
s'entendrà que en conclou el primer dia hàbil
següent.
b) Documentació a presentar: l'especificada a les clàusules 14 i 15 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: l'assenyalat a l'apartat 6 d'aquest anunci.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos,
comptats a partir de la data d'obertura de les
proposicions.
e) Admissibilitat de variants: no s'admeten.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Manresa.
b) Domicili: plaça Major, 1.
c) Localitat: Manresa.
d) Data: el dia següent hàbil al d'expiració
del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 12 hores.
10. Altres informacions
Si algun licitador anuncia a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta per
correu, mitjançant telegrama o telefax rebut
dins del termini de presentació de proposicions, l'obertura de pliques es verificarà l'11è
dia següent hàbil al d'expiració d'aquest termini i se'n donarà coneixement als licitadors.
Si el dia fixat per a l'obertura de pliques
cau en dissabte, l'obertura es verificarà el dia
hàbil següent.
11. Despeses d'anuncis
Els anuncis de licitació i d'adjudicació del
contracte que es publiquin en Butlletins o
Diaris Oficials aniran a càrrec de l'adjudicatari, fins al límit màxim de 600 EUR.

12. Pàgina web en la qual figuren les
informacions relatives a la convocatòria i pot
obtenir-se el plec
http:/www.ajmanresa.cat/web/php/licitacions.
Manresa, 10 d'abril de 2007.
L'Alcalde President, Josep Camprubí i
Duocastella.
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Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde de
l'Ajuntament de Manresa, per a coneixement
general i als efectes oportuns,
Faig públic el següent: Que mitjançant
Resolució d'aquesta Alcaldia, de 30 de març
de 2007, es va resoldre el següent:
Primer. - Aprovar inicialment el projecte
d'obres complementàries i refós obres bàsiques d'urbanització del Pla Parcial Plana del
Pont Nou redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l'article 87.6 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Segon. - Exposar al públic el projecte
aprovat inicialment, durant un termini d'un
mes, a comptar des del dia hàbil següent al
de la publicació del darrer dels anuncis
corresponents, en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, i en la premsa periòdica, als efectes de presentació d'al·legacions en relació
als afectats per les obres. Publicar-ho també
en els mitjans de comunicació local, en el
taulell d'edictes d'aquest Ajuntament i per
mitjans telemàtics.
Tercer. - Declarar expressament que el
document que es tracta inclou l'Estudi de
seguretat i salut, en compliment i als efectes
d'allò determinat en el Reial Decret 1627/97,
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció.
Quart. - Fer públic l'anterior acord mitjançant anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en un diari de difusió corrent en
aquesta ciutat.
Cinquè. - Donar compte de la present
Resolució a la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, als efectes del seu
coneixement, en la propera sessió que tingui
lloc.
L'expedient es podrà examinar a les
Dependències de Serveis del Territori, situades a la Plaça Major núm. 5, 2n pis, de Manresa, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00
hores i els dilluns tarda de 16:30 a 19:00.
També a la web municipal: www.ajmanresa.cat.
Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs; encara que podeu exercitar el
que estimeu procedent, de conformitat amb
el que disposa l'article 58.2 de la Llei

