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al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis d’aquesta corporació, pel termini de 
vint dies. 
 
Tercer. Notificar individualment als propie-
taris, els béns i drets dels quals resultin afectats 
per aquest projecte.” 
 
La Bisbal d’Empordà, 2 d’octubre de 2009 
 
Lluís Sais i Puigdemont 
Alcalde 
 
 
Núm. 14772 

AJUNTAMENT DE  
BLANES 

 
Edicte sobre esmena d’errors materials en 

l’articulat de l’Ordenança municipal de civis-
me i convivència ciutadana 

 
L’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del 
dia 28 de setembre de 2009 va adoptar els 
següents acords: 
 
Esmenar l’error material en l’articulat de 
l’Ordenança Municipal de civisme i Convi-
vència Ciutadana per quan a continuació de 
l’article 36 en lloc de constar l’article 37 fa un 
salt i consta l’article 39 motiu pel qual s’ha de 
modificar la numeració i l’article número 39 és 
el 37 i així correlativament. 
 
Modificar referències en el contingut del 
redactat de l’Ordenança que també sofreixen 
modificació segons el següent detall: 
 
En l’antic article 42 ara 40 on diu “ en els 
termes de l’article 72” ha de dir “en els termes 
de l’article 70” 
En l’antic article 44 ara 42 on diu “ que preveu 
l’article 46.2” ha de dir “que preveu l’article 
44.2” 
En l’antic article 46 ara 44 on diu “a l’apartat 
a. de l’article 44.2” ha de dir“ que preveu 
l’article 42.2” . 
En l’antic article 50 ara 48 on diu “en l’apartat 
4 de l’article 48” ha de dir “en l’apartat 4 de 
l’article 46”. 
En l’antic article 60 ara 58 on diu “a l’article 
57” ha de dir “a l’article 55” 
En l’antic article 62 ara 60 apartat 1. on diu 
“l’apartat 2 de l’article 69” ha de dir “l’apartat 
2 de l’article 67” i a l’apartat 2 on diu “ a 
l’apartat 4 de l’article 76 d’aquesta Ordenan-
ça” ha de dir “a l’apartat 4 de l’article 74 
d’aquesta Ordenança” 
En l’antic article 70 ara 68 apartat 3. on diu 
“previstes a l’article 63.1 d’aquesta Ordenan-
ça” ha de dir “previstes a l’article 61.1 
d’aquesta Ordenança”. 
En l’antic article 74 ara 72 on diu “d’acord 
amb l’article 70” ha de dir “d’acord amb 
l’article 68”. 
En l’antic article 76 ara 74 apartat 5 on diu 
“l’apartat 1 de l’article 58 constitueixen una 
infracció independent, sancionades d’acord 
amb l’apartat 2 de l’esmentat article 58” ha de 

dir “l’apartat 1 de l’article 56 constitueixen 
una infracció independent, sancionades d’a-
cord amb l’apartat 2 de l’esmentat article 56 “. 
En l’antic article 77 ara 75 apartat 3 on diu “a 
l’article 62.3 d’aquesta Ordenança” ha de dir “ 
a l’article 60.3 d’aquesta Ordenança”. 
 
Segon.- Publicar al BOP edicte de correcció 
d’errades i al DOGC la referència de la 
publicació al primer. 
 
El que es fa públic per al coneixement en 
general. 
 
Blanes, 2 d’octubre de 2009 
 
Josep Trias i Figueras 
Alcalde 
 
 
Núm. 14773 

AJUNTAMENT DE 
 CALONGE  

Secretaria General 
 
Anunci sobre aprovació del plec de 

clàusules per a la contractació d’unes obres  
 

REF.:S/DN EXP.:1667/2009 
 
La Junta de Govern Local ordinària del dia 1 
d’octubre de 2009, va aprovar el plec de bases 
per a la contractació de l’execució de les obres 
d’urbanització del casc antic de Calonge (Fase 
1), d’acord amb les condicions que s’enumeren 
a continuació: 
 
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades 
per l’obtenció de la informació: 
a) Organisme:Ajuntament de Calonge 
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea 
de Secretaria General 
c) Obtenció de documentació i informació:  
1) Dependència: Secretaria  
2) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7 
3) Localitat i Codi Postal: Calonge 17251 
4) Telèfon: 972 65 03 75 
5) Telefax: 972 65 35 29 
6) Adreça Internet del perfil del contractant: 
www.calonge.cat 
7) Data límit d’obtenció de documentació i 
informació: el previst a la clàusula 10.10 del 
plec de bases 
d) Número d’expedient: 1667/2009 
 
2. Objecte del contracte: 
a) Tipus: obres 
b) Descripció: contractació de les obres d’ur-
banització del casc antic de Calonge (Fase 1). 
c) Lloc d’execució: 
1) Domicili: nucli de Calonge 
2) Localitat i Codi Postal: Calonge 17251 
d) Termini d’execució: 8 mesos 
e) CPV: 45233252-0 
 
3. Tramitació i procediment: 
a) Tramitació: ordinària 

b) Procediment: obert a l’oferta econòmica 
més avantatjosa amb més d’un criteri d’adjudi-
cació. 
c) Criteris d’adjudicació: els determinats a la 
clàusula 13 del plec de bases. 
 
4. Pressupost base de licitació: 
a) Import net 1.206.896,51 euros. IVA (16%) 
193.103.44 € Import total 1.399.999.95 euros. 
 
5. Garanties exigides: Definitiva (5%) del preu 
d’adjudicació 
 
6. Requisits específics dels contractista: 
a) Classificació: 
 
Grup A  subgrup 1 categoria d  

Grup G  subgrup 6 categoria f  

Grup I  subgrup 1 categoria e  

Grup E  subgrup 1 categoria  f 

 
b) A més de l’anterior classificació, els licita-
dors, a l’efecte de justificar la seva solvència 
tècnica presentaran declaració responsable que 
disposa dels següents mitjans personals i 
materials que hauran de ser presents al llarg de 
l’obra:1 pala carregadora, 1 retroexcavadora 
mitjana, 1 mini carregadora sobre pneumàtics, 
1 corro vibratori autopropulsat, 1 pico vibrant, 
1 martell trencador, 2 oficials 1ª. 
 
7. Presentació d’ofertes o sol·licituds de parti-
cipació: 
a) Data límit de presentació: fins el 26 dia 
natural comptat a partir de l’endemà de 
l’última publicació de l’anunci de la licitació 
de les obres al BOP, perfil del contractant i 
tauler d’anuncis. Si el darrer dia és festiu o 
dissabte, s’entendrà prorrogat fins el primer 
dia hàbil següent. 
b) Modalitat de presentació: instància amb els 
3 sobres tancats, d’acord amb el previst a la 
clàusula 10 del plec de bases 
c) Lloc de presentació: 
1) Dependències: registre de l’Ajuntament de 
Calonge o al registre auxiliar de l’oficina de 
Turisme de Sant Antoni de Calonge 
2) Domicili: Plaça de la Concòrdia 7 i Avda. 
Catalunya 26 respectivament. 
3) Localitat i Codi Postal: Calonge 17251 i 
Sant Antoni de Calonge 17252, respectivament 
d) Admissió de variants: no procedeix. 
e) Termini durant el qual el licitador estarà 
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos. 
 
8. Obertura d’ofertes: 
a) Adreça: Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Calonge 
b) Localitat i Codi Postal:Calonge 17251 
c) Data i hora: d’acord amb el previst a la 
clàusula 12 de les bases de la contractació 
 
9. Despeses de Publicitat: a càrrec de l’adjudi-
catari 
 
Calonge, 6 d’octubre de 2009  
 
Martí Fonalleras Darnaculleta 
Alcalde accidental 


