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s’hi produeixin reclamacions en aquest termi-
ni, els acords s’entendran elevats a definitius
sense necessitat de cap més acord.

La qual cosa es posa de manifest als efectes
de formalitzar l’adhesió efectiva d’aquest ajun-
tament a l’esmentat Consorci.

Sant Bartomeu del Grau, 7 de març de 2005

MIQUEL COLOMER BUSQUETS

Alcalde

PG-120540 (05.074.032)

SANT ESTEVE SESROVIRES

EDICTE

de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, sobre
aprovació d’un projecte d’obres.

L’Ajuntament en sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de data 22 de febrer de 2005, va
aprovar inicialment i sotmetre a informació pública
el projecte constructiu de la canonada d’abasta-
ment d’aigua al sector a Migdia de Ca n’Amat al
terme municipal de Sant Esteve Sesrovires, que
puja l’import de: 346.036,24.-euros(IVA inclòs),
que inclou l’estudi de seguretat i salut; fent-ne
exposició pública per un període de 30 dies hàbils,
comptats des de l’endemà de l’última publicació
del present edicte al BOP de Barcelona i/o Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
termini durant el qual es podran formular recla-
macions i al·legacions.

En el supòsit de que no se’n presentin, l’acord
inicial quedarà elevat automàticament a defini-
tiu, sense necessitat d’un nou acord per part
d’aquest Ajuntament.

El que es fa públic per a general coneixement.

Sant Esteve Sesrovires, 1 de març de 2005

SICARD ROSICH I PALET

Secretari

ENRIC CARBONELL I JORBA

Tinent d’alcalde delegat

PG-120216 (05.070.063)

SANT FELIU DE LLOBREGAT

ANUNCI

de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, sobre
contractació de consultoria i assistència.

S’ha aprovat per la Junta de Govern Local de
data 7 de març de 2005, el Plec de clàusules ad-
ministratives particulars, que hauran de regir la
contractació, pel procediment obert i mitjançant
concurs públic, de l’adjudicació del contracte de
consultoria i assitència de mediació d’asseguran-
ces i gestió de riscos, preparatoris a la formalit-
zació dels contractes d’assegurances que realitzi
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i la
convocatòria de la licitació que ara s’anuncia.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de

Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient:

departament de Serveis Jurídics Centrals.
c) Núm. d’expedient: CPCT 1/2005

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: la prestació dels

serveis de mediació i assessorament preparatoris
a la formalització dels contractes d’asseguran-
ces que realitzai l’Ajuntament de Sant Felilu de
Llobregat i que així es determini expreessament
per la Corporació, així com la posterior assitèn-
cia al prenedor i a l’assegurat o al beneficiari, en
les fòrmules de gestor dels riscos assegurats.

b)Termini de duració: dos (2) anys, prorro-
gables anualment, fins a un màxim de dues pròr-
rogues, per tant la durada total del contracte no
podrà excedir els quatre anys.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.

4. Pressupost base licitació. Import total: No
hi ha.

5. Garanties
a) provisional: exempt.
b) definitiva: 1.000 euros.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament Sant Feliu de Llobre-

gat, departament administratiu de Serveis Ju-
rídics Centrals, planta baixa de l’edifici de la
Casa Consistorial.

b) Domicili: PL de la vila, 1.
c) Localitat i codi postal: Sant Feliu de Llo-

bregat, 08980.
d) Telèfon: 93 685 80 00.
e) Telefax: 93 685 80 19.

7. Data límit d’obtenció de documents i infor-
mació: fins la data de finalització del termini de
licitació.

8. Presentació d’ofertes o sol·licituds de par-
ticipació

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals,
a partir del dia següent al de la publicació del
darrer anunci de la licitació en el DOGC o BOP,
de dilluns a divendres i en horari límit d’admissió
de 8,30 a 14 hores.

De trametre-les per correu, els licitadors
hauran de justificar la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de correus o al corresponent
rgistre i anunciar-la a l’òrgan de contractació
mitjançant tèlex, fax o telegrama, abans de les
24 h. de l’últim dia assenyalat per a la recepció
de les proposicions.

b) Documentació a presentar: la especificada
en el Plec de Clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Secretaria General,
planta primera de l’edifici de la Casa Consisto-
rial.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos des
de l’obertura de les proposicions.

9. Altres informacions
a) Data i hora obertura d’ofertes:
a1) En sessió de caràcter intern, el cinquè dia

hàbil següent, de no coincidir en dissabte o fes-
tiu, al de finalització del termini de presentació
d’ofertes, en una dependència municipal, a les
10 hores, a l’efecte de procedir a l’examen dels
documents administratius del sobre “A”.

a2) En sessió pública, el mateix dia a les 11
hores, a l’objecte de procedir a l’obertura del
sobre “B”.

10. Despeses d’anuncis i d’altres: a càrrec de
l’adjudicatari. Import màxim estimat 500 +.

11. Portal informàtic o pàxina web on figu-
ren les información relatives a la convocatòria:
www.santfeliu.org.

Sant Feliu de Llobregat, 8 de març de 2005

JUAN ANTONIO VÁZQUEZ CORTADO

Alcalde

PG-120557 (05.074.055)

SANT JOAN DESPÍ

EDICTE

de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, sobre adop-
ció d’un acord en matèria de personal.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordi-
nària celebrada el dia 22 de desembre de 2004,
va aprovar el Pacte de condicions de treball del
personal funcionari i el Conveni col·lectiu del
personal laboral al servei d’aquest Ajuntament
per el període 2004-2007.

L’esmentat Pacte de condicions i Conveni
col·lectiu es trobaran exposats al públic en un
termini de vint dies en el Departament de Re-
cursos Humans d’aquest Ajuntament, per a fi
i efecte de ser examinats.

Sant Joan Despí, 24 de gener de 2005

EDUARDO ALONSO PALACIOS

Alcalde

PG-117218 (05.074.017)

SANT JOAN DESPÍ

EDICTE

de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, sobre apro-
vació de la plantilla de personal.

El Ple municipal, reunit en sessió extraordi-
nària el dia 22 de desembre de 2004, va acordar,
per unanimitat l’aprovació de la plantilla de per-
sonal d’aquest Ajuntament per a l’any 2005,
d’acord amb el següent detall:

I.- FUNCIONARIS DE CARRERA

A) FUNCIONARIS D’HABILITACIO NACIO-
NAL

G=grup;  N=núm.; P=places; V=vac. amort.

DENOMINACIÓ G N P V

SECRETARI ................................... A 1 0 0
INTERVENTOR ............................ A 1 0 0
TRESORER .................................... A 1 1 0

B) GRUP ADMINISTRACIÓ GENERAL

B.1) SUBESCALA TÈCNICA

DENOMINACIÓ G N P V

TÈCNIC SUPERIOR .................... A 2 2 0
TÈCNIC AD ................................... A 1 0 1

B.2) SUBESCALA ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓ G N P V

ADMINISTRATIU ......................... C 4 1 0


