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LLORET DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Lloret de Mar, sobre contrac-
tació d’una obra.

Aprovat per la Corporació el Plec de Condi-
cions econòmic administratives, tècniques i ju-
rídiques que han de regir l’adjudicació, mitjan-
çant concurs obert, de l’obra que es detalla a
continuació, i atès l’article 270 de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini de
vint dies naturals, per tal que es puguin presentar
possibles reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia el concurs, si bé
condicionat al que disposa l’article 78 del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, d’acord amb el que
disposa l’article 24 del Reial Decret 390/1996.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Lloret de Mar.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretaria.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Concurs obert, per

l’adjudicació de les obres d’urbanització del
carrer Joaquim Ruyra.

b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: Lloret de Mar.
d) Termini d’execució: Quatre mesos.

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

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

4. Pressupost base de la licitació:
Import total: 216.386,23 euros, IVA vigent

inclòs.

5. Garanties:
La garantia provisional a constituir serà del

2% del pressupost del contracte i la definitiva
serà del 4% del preu d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1
c) Localitat i codi postal: Lloret de Mar -

17310.
d) Telèfon: 972361791.
e) FAX: 972370396.
f) Data límit per a l’obtenció de documents

i informació: El dia  abans de prescriure la pre-
sentació d’ofertes.

7. Requisits específics del contractista:
Els establerts en el plec de clàusules adminis-

tratives particulars.

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 Pro-
víncia i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

b) Documentació que s’ha de presentar: la
que detalla el punt 7 del plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
7 del plec de condicions.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’exe-
cució de l’obra.

e) Admissió de variants: no.

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

miques serà públic i tindrà lloc a la Sala d’Ac-
tes de la Corporació a les dotze hores del cin-
què dia natural al de la  l’acabament de la
presentació de les proposicions. Si aquest dia és
dissabte o festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil
següent.

10. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractista adjudicatari.

Lloret de Mar, 28 de gener de 2003

LUCÍA ECHEGOYEN LERGA

Alcaldessa

PG-7058 G (03.037.023)

MARTORELL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Martorell, sobre modificació
d’una ordenança.

L’Ajuntament  en Ple, en sessió de data 20 de
gener de 2003,  va acordar l’aprovació inicial de
l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança
municipal reguladora de les subvencions per a
la rehabilitació de les façanes dels barris de la
Vila i Can Carreras, per tal de poder ampliar
l’àmbit de subvencions a la totalitat del muni-
cipi de Martorell.

Aprovada inicialment l’ordenança , s’expo-
sa al públic pel termini de  30 dies, a comptar des
del dia següent a l’última  publicació oficial
DOGC o BOP, per tal que es puguin presentar
reclamacions i al·legacions.

Cas  que  durant  aquest  termini  d’exposi-
ció  no  es   formulin suggeriments  ni al·legacions
s’entendrà aprovada  definitivament l’esmenta-
da modificació.

 La  qual  cosa es publica d’acord amb del  que
determina l’ article 63 del Decret 179/95, de 13
de  juny,  pel  qual s’aprova  el  Reglament
d’obres, activitats i  serveis  dels  ens locals.

Martorell, 27 de gener de 2003

SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS

Alcalde

PG-76544 (03.031.025)

MARTORELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Martorelles, sobre modifica-
ció d’un conveni col·lectiu.

Per mitjà del present es fa saber que el Ple de
l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2002,
va adoptar el següent acord:

MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 12 I 13
DEL CONVENI COL·LECTIU DE CONDI-
CIONS DE TREBALL DEL PERSONAL
LABORAL I DE L’ACORD COL·LECTIU
DE CONDICIONS DE TREBALL DEL
PERSONAL FUNCIONARI

En data 27 de juny de 2002, el Ple de l’Ajun-
tament de Martorelles va aprovar el Conveni
col·lectiu de condicions de treball del personal
laboral i l’Acord col·lectiu de condicions de tre-
ball del personal funcionari d’aquest Ajunta-
ment.

En data 3 d’octubre de 2002  la Delegació del
Govern a Catalunya tramet requeriment a
l’Ajuntament de Martorelles per tal que modi-
fiqui el redactat dels articles 12 apartat e) i 13
del Conveni col·lectiu de condicions de treball
del personal laboral i l’Acord col·lectiu de con-
dicions de treball del personal funcionari
d’aquest Ajuntament, perquè ambdós textos
infringeixen la normativa estatal bàsica.

En data 23 d’octubre de 2002 es reuneix la
Comissió d’interpretació i seguiment de l’Acord
de condicions laborals del personal funcionari
i la Comissió d’interpretació del conveni col·-
lectiu de condicions del personal laboral, que
acorda modificar el redactat de l’article 12.e) i
de l’article 13 d’ambdós textos.

Vistes les actes de la reunió de les Comissi-
ons d’interpretació i seguiment abans esmenta-
des.

Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció
dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la modificació del redac-
tat de l’article 12 apartat e) del Conveni col·lectiu
i de l’Acord col·lectiu de condicions de treball
del personal laboral i funcionari d’aquest Ajun-
tament, el contingut del qual quedarà de la se-
güent forma:

12.e) Complement de productivitat, d’acord
amb la normativa legal, s’estableix per a un
import màxim de 669,69 euros.

Aquest complement el percebran tots els tre-
balladors i treballadores que estiguin d’alta a la
plantilla en el moment del seu abonament i
portin un període mínim de sis mesos seguits, les
condicions i criteris per a la seva aplicació i co-
brament seran establerts, anualment, per una co-
missió paritària creada a l’efecte.

La Comissió paritària estudiarà anualment les
desviacions que s’han produït de l’IPC.

SEGON.- Modificar el redactat de l’article 13,
del Conveni col·lectiu i de l’Acord col·lectiu de
condicions de treball del personal laboral i fun-
cionari d’aquest Ajuntament,el contingut del
qual quedarà de la següent forma:

13. Per a l’any 2002-2004, l’increment sala-
rial es realitzarà d’acord amb la llei General de
Pressupostos de l’Estat.

La Comissió paritària estudiarà anualment les
desviacions que s’hagin produït de l’IPC, a efec-
tes estadístics.

TERCER.- Trametre al Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya els es-
mentats acords i procedir a la seva publicació al
DOGC.

QUART.- Notificar els esmentats acords a la
Delegació del Govern a Catalunya.

Martorelles, 19 de desembre de 2002

JAUME MOMPEL COMADRAN

Alcalde

PG-76609 (03.034.058)


