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ció de Barcelona, Govern Central o bé de la
Comunitat Econòmica Europea.
Així mateix, el contractista haurà de confeccionar al seu càrrec el projecte de legalització de les instal·lacions. També, haurà daportar tots els mitjans auxiliars i ajuts necessaris per a lexecució de lobra.
10a. Termini dexecució
Quant a lexecució de les obres, 6 mesos
millorable a la baixa.
En cas dincompliment del termini total
assenyalat o dels terminis parcials que sestableixen per causa no derivada de força
major, sestarà a allò que disposen les clàusules 46 i 47 del Plec de Clàusules Administratives Generals daquest Ajuntament.
11a. Finançament
El finançament de lobra a contractar esta
previst en la partida del Pressupost vigent de
la Corporació següent:
2006/01/511/600.17 Acondicionament
Parc dels Germans Gabrielistes
12a. Pagament
El contractista presentarà mensualment,
certificacions comprensives de lobra realment executada, referides a linici, que hauran désser visades per la Direcció de lobra i
pels Serveis Tècnics Municipals.
El contractista percebrà limport de lobra
realment executada que resulti de les certificacions mensuals expedides per la Direcció
dObra, als seixanta dies del vist i plau dels
Serveis Tècnics Municipals.
13a. Recepció, termini de garantia
Efectuades les obres, es procedirà dins del
mes següent a lacte formal de recepció i
començarà a córrer el termini de garantia
que serà dun mínim de dos anys (aquest termini serà millorable per lempresa) a comptar
des de la data de recepció. Transcorregut el
termini de garantia fixat, es procedirà a la
recepció definitiva en la forma i condicions
assenyalades en el Reglament de Contractació de lEstat.
14a. Risc i ventura
El contracte que sestableixi entre la Corporació i lAdjudicatari anirà a risc i ventura
del contractista. LAdministració eludeix tota
mena de perjudicis que el contractista pugui
ocasionar com a conseqüència de ladjudicació de lobra, fins a la seva liquidació, per la
qual cosa sel considera com a únic responsable.
15a. Devolució de la fiança
Conclòs el contracte i finalitzat el termini
de garantia sense que hagi responsabilitat
exigible al contractista, es tornarà o
cancel·larà la garantia definitiva, de conformitat amb la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals daquest Ajuntament.
16a. Revisió de Preus
En cap cas, el contractista tindrà dret a la
revisió dels preus del contracte.
17a. Compliment de la Legislació social i
industrial

El contractista sobliga a complir les normes vigents en matèria laboral, dassegurances socials i de contractació de personal, i a
complir el que disposen les lleis protectores
de la indústria nacional, així com a tots els
requisits de la clàusula 27a del Plec de Clàusules Adm. Generals.
18a. Règim jurídic del contracte
Seran documents contractuals: aquest Plec
de condicions econòmico-administratives, el
Plec de Clàusules Administratives Generals
Aplicables a la contractació dobres i
instal·lacions, BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
162 de 8-7-95 annex 1, els projectes de les
obres i els corresponents plecs de condicions
tècnico-facultatives.
El contracte que regula les presents clàusules tindrà naturalesa administrativa i, com a
tal, les qüestions que es plantegin es decidiran en aquesta via i, una vegada esgotada es
procedirà davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el seu cas.
El que no està previst en les presents clàusules es regirà per les normes contingudes en
els textos legals següents:
- RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual saprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
- La regulació específica de la Generalitat
de Catalunya.
- RD 1098/2001, de 12 doctubre, pel qual
saprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
- La Llei 7/1985, de 2 dabril, de Bases de
Règim Local.
- La Llei 8/1987, de 15 dabril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
- El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 dabril, pel qual saprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local.
- Normativa general sobre Seguretat i
Higiene en el treball, i en particular el Reial
Decret del Ministeri de la Presidència del
Govern 1627/1997, de 24 doctubre, (Boletín
Oficial del Estado 25.10.97) pel qual sestableixen les disposicions mínimes de seguretat
i de salut a les obres de construcció.
Sant Vicenç de Montalt, 3 de juliol de
2006.
El Regidor delegat dUrbanisme (signatura
il·legible).
022006019761
A

Sant Vicenç de Torelló
ANUNCI
Informat per la Comissió Especial de
Comptes, el Compte General daquest municipi, corresponent a lexercici 2005, sexposa
a informació pública, junt amb els seus justificants, per un termini de quinze dies, a
comptar a partir del següent a la publicació
daquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, durant els quals i vuit dies més, els
interessats podran formular les objeccions i

observacions que es considerin pertinents, de
conformitat amb allò que estableix larticle
212.3 del text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Sant Vicenç de Torelló, 5 de juliol de
2006.
LAlcaldessa Presidenta, Maria Rodriguez i
Cruells.
022006019133
A

Santpedor
RECTIFICACIÓ ERRORS
En lanunci publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL
PROVÍNCIA núm. 164 de data 11-7-06 hi
ha un error en lapartat 1 lletra a) ha de dir;
Organisme: Ajuntament de Santpedor.
El termini per la presentació dofertes es
comptarà a partir de la publicació en el BUTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA núm. 164 de
data 11-07-06 finalitzant el dia 24 de juliol.
Santpedor, 11 de juliol de 2006.
LAlcaldessa, Signat. Laura Vilagrà i Pons.

DE LA

022006019804
A

Sitges
EDICTE
Mitjançant el qual es fa públic que lexpedient daprovació inicial de lOrdenança
municipal sobre els criteris decoeficiència
energètica i mesures destalvi i ús racional de
laigua en els edificis del municipi de Sitges,
sha sotmès a informació pública per un termini de trenta dies en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4639, de data
23 de maig de 2006, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 123, de data 24 de maig de
2006 i al taulell danuncis de la Corporació
des del dia 26 de maig al dia 1 de juliol de
2006, i que en aquest període no shan presentat al·legacions, entenent-se definitivament aprovat de conformitat amb lacord del
Ple de la Corporació de data 8 de maig de
2006.
Recursos
Contra la present resolució, que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a la seva publicació.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Sitges, 7 de juliol de 2006.
LAlcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant
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meu, el Vice-Secretari acctal., Antoni Alsina
Simal.
022006019783
A

Tagamanent
ANUNCI
Els Plens dels Ajuntaments de Sant Martí
de Centelles, Figaró - Montmany i Tagamanent en sessions plenàries de dates 15 de
juny de 2006, 22 de juny de 2006 i 30 de
maig de 2006, respectivament, han aprovat,
amb el quòrum legalment establert, la aprovació de la constitució de la comunitat de
municipis entre els Ajuntaments de Sant
Martí de Centelles, Figaró - Montmany i
Tagamanent, així com el conveni que regula
lesmentada comunitat.
En compliment de lestablert a larticle
125.5 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
dabril, pel qual saprova el text de refós de la
Llei municipal i de regim local de Catalunya,
es procedeix a la seva publicació juntament
amb el text integra del conveni.
CONVENI ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE FIGARÓ MONTMANY, TAGAMANENT I SANT MARTÍ DE
CENTELLES, PEL QUAL ES CONSTITUEIX EN
COMUNITAT DE MUNICIPIS.
Els municipis de Figaró-Montmany, Tagamanent i Sant Martí de Centelles tenen
interès en la conservació i difusió dels elements del patrimoni i del paisatge dels respectius territoris, sobre els quals els tres
municipis dipositen gran part de les seves
actuals expectatives de desenvolupament.
Els tres municipis pretenen, mitjançant la
posada en valor del patrimoni i del paisatge,
potenciar el desenvolupament local amb projectes que contribueixin al creixement
econòmic, la cohesió social i lautoestima
dels habitants dels termes.
Figaró-Montmany i Tagamanent han
col·laborat prèviament en el marc del Pla de
Desenvolupament Local, mentre Sant Martí
de Centelles ha encetat recentment aquesta
mateixa línia de treball.
Els tres municipis tenen lorigen dels nuclis
urbans actuals en el camí ral del Congost i
aquesta via, actualment, pot contribuir al
desenvolupament local com a eix turístic.
Els tres municipis han mantingut, sota
diverses formes, estretes relacions en diferents moments de la seva història, des de la
baronia dels Centelles medieval fins als ajuntaments contemporanis.
Els trets històrics comuns i les característiques socials i econòmiques actuals dels tres
municipis fan desitjable la unió dels esforços
per tal de trobar vies per al desenvolupament
local.
Vistes les possibilitats que el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 dabril, pel qual saprova
que el text de refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, obre a la cooperació intermunicipal a través de la figura de les
comunitats de municipis, així com al fet que

els tres municipis en qüestió reuneixen les
condicions requerides per a crear una comunitat;
Atès que el text de refós de la llei municipal fa referència a la priorització econòmica
dels projectes presentats per les comunitats i
les mancomunitats de municipis i al fet que
laccés a recursos externs és una necessitat
peremptòria en el cas dels tres municipis;
Atenent, finalment, a que la Llei municipal
i de règim local fa referència a lobjectiu reiterat de dotar de més eines els municipis,
sobretot els petits i els mitjans, i per a facilitar-los la gestió i lexecució de tasques comunes, entre les quals Figaró-Montmany, Tagamanent i Sant Martí de Centelles consideren
que es troba la posada en valor turística del
patrimoni i del paisatge;
Per tot això, els municipis de Figaró-Montmany, Tagamanent i Sant Martí de Centelles,
representats pels respectius alcaldessa i alcaldes,
Acorden.
Signar aquest conveni pel qual es constitueix la Comunitat de Municipis de Figaró,
Tagamanent i Sant Martí, la qual es regirà
pels següents punts:
1. Amb la denominació Comunitat de
municipis de Figaró, Tagamanent i Sant
Martí, es constitueix una comunitat de
municipis, segons el que preveuen els articles
125 i següents del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 dabril, pel qual saprova el text de
Refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya, per acompliment de les finalitats assenyalades al present conveni.
2. La Comunitat de Municipis, no té personalitat jurídica pròpia, però els acords que
sadopten vinculen als municipis agrupats i
tenen eficàcia davant tercers, està integrada
pels municipis de Figaró-Montmany, Tagamanent i Sant Martí de Centelles.
3. El domicili de la Comunitat serà lAjuntament de Tagamanent (Plaça de la Vila, s/n,
Tagamanent). Tanmateix, per acord del Consell de la Comunitat podrà ser modificat el
domicili, en el qual es guardarà en qualsevol
cas el llibre dactes.
4. La Comunitat de Municipis que té
caràcter associatiu i voluntari, està constituïda per temps indefinit, i es regeix per aquest
conveni, per la Llei, la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya i supletòriament
per la normativa de Règim Local.
5. Constitueix lobjecte de la Comunitat
de Municipis de Figaró, Tagamanent i Sant
Martí, la difusió i valorització turística del
patrimoni cultural dels tres territoris agrupats.
6. Els òrgans de Govern de la Comunitat
de Municipis són:
a) El Consell.
b) El president o la presidenta.
7. El Ple del Consell es lòrgan màxim de
govern i té atribuïdes les següents funcions i
facultats.
a) Fixar lorientació general de la Comunitat dins els objectius que es proposar realitzar.
b) Laprovació i en el seu cas modificació

del Pressupost i si sescau, també de la plantilla del personal de la Comunitat.
c) Laprovació anual del Compte de Gestió
i de la memòria de les activitats realitzades.
d) Lautorització i la disposició de les despeses en els assumptes de la seva competència.
e) Aprovar la participació econòmica que
correspongui als membres de la Comunitat.
f) Modificar el conveni.
8.
a) El Ple del Consell estarà format per lalcalde i un regidor de cada Ajuntament, o 2
persones en qui aquests deleguin.
b) El president o presidenta de la comunitat es designat pel ple del Consell dentre els
alcaldes o alcaldessa dels municipis que la
constitueix.
c) La presidència del Ple del Consell serà
rotatori a raó dun any per alcalde o alcaldessa de cada municipi.
9. El Ple del Consell es reunirà en sessió
ordinària i extraordinària a petició duna tercera part dels seus membres i sempre que ho
decideixi el President.
10. La convocatòria de les reunions del
Ple es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de cada membre o adreça que aquell
delegui a lefecte, amb tres dies danticipació
a la data de la reunió i contindrà lordre del
dia, fora del qual no es podran prendre
acords, llevat que, essent presents tots els
representants, lassumpte sigui declarat
durgència amb el vot favorable de la majoria.
En casos durgència la convocatòria es
farà, al menys, amb 24 hores danticipació
del qual quedi constància.
Així mateix, el Consell, podrà celebrar sessió si així ho decideix per unanimitat i estan
reunits tots els seus membres.
11.
a) Per a la validesa del Consell es requerirà
la presència, com a mínim, de la meitat dels
seus membres, podent-se constituir, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre dassistents. En tot cas, serà necessària la
presencia del President i del secretari o dels
qui legalment els substitueixin.
b) Els acords es prendran per la majoria
dels vots presents o representats.
c) Les decisions del president o presidenta
i del Consell han de constar en un llibre dactes i resolucions.
12. Correspon al President del Consell les
atribucions següents:
a) Exercir la representació de la Comunitat
de Municipis.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar
les reunions i decidir els empats amb vot de
qualitat.
c) Elevar al Consell la documentació i els
informes que creurà oportuns.
d) Realitzar les funcions no atribuïdes al
Consell.
13. Els recursos financers de la Comunitat
de Municipis de Figaró, Tagamanent i Sant
Martí estaran integrats per les aportacions de
cada municipi, específicament consignades
en els respectius pressupostos, més els recur-

