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Núm. 12552 
AJUNTAMENT DE 

CALDES DE MALAVELLA 
 
Anunci sobre adjudicació provisional d’un 

contracte d’obra 
 

Per acord de la Junta de govern Local del dia 5 
d’agost de 2009, es va aprovar l’adjudicació 
provisional del contracte per a la realització de 
l’obra “Projecte vestidors i adequació del camp 
de futbol de Can Bernadí a Aigües Bones. Fase 
1” MÒDULS VESTIDORS, fet que es publica 
als efectes de l’article 135.3 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
1. Entitat adjudicadora. 
a) Organisme: Ajuntament de Caldes de 
Malavella  
b) Dependència que tramita l’expedient: 
Secretaria 
c) Número d’expedient: 11/2009 
 
2. Objecte del contracte. 
a) Tipus de contracte:obra 
b) Descripció de l’objecte: “Projecte vestidors 
i adequació del camp de futbol de Can Bernadí 
a Aigües Bones. Fase 1” MÒDULS 
VESTIDORS  
c) Lot:- 
d) Butlletí Oficial de la Província i Perfil de 
Contractant: el 22 de juliol de 2009  
 
3. Tramitació, procediment. 
a) Tramitació: urgent 
b) Procediment: negociat sense publicitat 
 
4. Preu del contracte:  
Preu 64.642,89 €, IVA (%) 16, import total 
74.985,75 € 
 
5. Adjudicació Provisional. 
a) Data: 5 d’agost  de 2009 
b) Contractista: BEXBE SERVEIS, SLU. 
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import d’adjudicació: 63.315,78 euros i 
10.130, 52 euros d’IVA. 
 
Caldes de Malavella, 7 d’agost de 2009 
 
Joan Colomer i Llinàs 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 12371 

AJUNTAMENT DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO 

 
Anunci sobre informació pública de 

l’aprovació de l’Ordenança reguladora del 
servei urbà de taxi 

 
02 SECRETARIA 
0205.- ORDENANCES I REGLAMENTS 
Exp 1169/2009 
 
El Ple de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 
en sessió de data 23 de juliol de 2009, va 

adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Orde-
nança Reguladora del Servei Urbà de Taxi i 
sotmetre l’acord i el text a informació pública 
pel període de trenta dies hàbils  i concedir 
audiència als interessats durant el mateix 
termini. 
 
En compliment del tràmit d’informació públi-
ca, els acords esmentats i el text de  
l’ordenança es poden consultar a les oficines 
municipals tots els dies feiners, entre les 8.00 h 
i les 15.00 h, durant el termini de trenta dies 
hàbils des de la publicació del present Anunci 
al Butlletí Oficial de la Província. Aquest 
mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, en un diari 
d’àmbit provincial i al Tauló d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Les reclamacions i al·legacions es poden pre-
sentar davant l’Ajuntament dintre del mateix 
termini d’informació pública, per qualsevol 
dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú. 
 
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·lega-
ció, l’ordenança esdevindrà aprovada definiti-
vament sense cap tràmit ulterior, llevat de la 
seva publicació, tal com disposen els articles 
178.1.c) del DECRET LEGISLATIU 2/2003, 
DE 28 D’ABRIL, pel qual s’aprova el Text 
refòs de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
en concordança amb l’article 66 del ROAS. 
 
Castell-Platja d’Aro, 4 d’agost de 2009 
 
Joan Giraut i Cot 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 12372 

AJUNTAMENT DE 
CELRÀ 

 
Edicte d’adjudicació provisional del 

contracte del servei d’activitats culturals per 
al curs 2009-2010, de l’Escola d’Art Muni-
cipal (expedient 173/2009) 

 
Es fa públic, d’acord amb el que estableix 
l’article 135.3 de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de 2007 de contractes del sector 
públic, que per decret d’alcaldia s’adjudica 
provisionalment el contracte del servei 
d’activitats culturals per al curs 2009-2010, de 
l’escola d’art municipal als adjudicataris/àries 
següents:  
 
Que per decret d’alcaldia número 380/2009 de 
29 de juliol, s’adjudica provisionalment el 
contracte del servei d’activitats culturals per al 
curs 2009-2010, als adjudicataris/àries se-
güents: 
 
 
 

ADJUDICATARIS/ÀRIES CURS IMPORT 
1.- Joan Colomer Valls Curs 

pintura/dibuix 
4.396€ 

2.- Clickartfoto, SL - Jordi 
Ribot  

Curs fotografia 3.597€ 

3.- Marta Rovira Carol Curs tapís 3.597€ 
4.- Núria Fernandez Postigo  Curs escultura 4.396€ 
5.- Rosa Ríos Llorens  Curs restauració 

de mobles 
9.990€ 

6.- Montse Seró Miró Curs ceràmica 4.396€ 
 
Celrà, 3 d’agost de 2009 
 
Yolanda Vilà Fernádez 
Alcaldessa accidental 
 
 
 
Núm. 12373 

AJUNTAMENT DE 
CELRÀ 

 
Anunci sobre contractació de personal 

laboral temporal 
 

Per Decret d’Alcaldia número 391/2009, de 3 
d’agost, s’ha contractat laboralment i de 
caràcter no permanent, mitjançant un contracte 
per obra o servei determinat, a la Sra. Maria 
Serra Colomer com a auxiliar administrativa, 
amb efectes a partir del dia 3 d’agost de 2009 
fins a la fi del servei. 
 
Servei: liquidacions plus vàlues. 
 
Es fa públic en compliment del que disposa 
l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya  
 
Celrà, 4 d’agost de 2009 
 
Yolanda Vilà Fernandez 
Alcaldessa accidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


