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4.373
AJUNTAMENT DE
TOSSA DE MAR
Edicte
Formalitzat i lliurat el compte general
del pressupost únic d'aquesta entitat local
corresponent a l'exercici de 1998, s'exposa
al públic, juntament amb els seus justificants i l'informe de la Comissió Especial de
comptes, pel termini de quinze dies.
En aquest termini i vuit dies més,
s'admetran les objeccions i observacions
que es puguin formular per escrit, que seran
examinades per aquesta comissió i fetes les
comprovacions necessàries, s'emetrà nou
informe abans de sotmetre-les al Ple de la
Corporació, perquè siguin comprovades i
compulsades, i en el seu cas, aprovades de
conformitat amb el que disposa l'article 193
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.
En el cas de no presentar-se reclamacions dintre del termini reglamentari, el
Compte General, se sotmetrà al Ple de
l'Ajuntament per la seva aprovació si
s'escau.
Tossa de Mar, a 13 d'abril de 1999.—
L'Alcalde-President. Signat: Telm Zaragoza
Raig.

Termini per rebre la notificació:
Per la present publicació, s'obre un termini de deu dies, per comparèixer davant
d'aquest Servei de Recaptació, per fer-se
càrrec de l'esmentada notificació.
Lloc de compareixença:
Servei de Recaptació, c/ Sant Pere, 10
de Tossa de Mar, telèfon: 972-34.09.59
(horari: de dilluns a divendres de 9h. a
13.30 h. i dissabtes de 9 h. a 13 h.)
Advertència:
Una vegada transcorreguts 10 dies des
de la publicació del present anunci al
B.O.P., sense haver comparegut l'interessat
0 persona que el representi per rebre notificació, se'l tindrà per notificat a tots els
efectes legals, seguint-se el procediment
administratiu.
Tossa de Mar, 13 d'abril de 1999.— La
Cap del Servei.

4.151
AJUNTAMENT DE
LA VALL D'EN BAS
Anunci

4.539
AJUNTAMENT DE
TOSSA DE MAR
Servei de Gestió Tributària
La Cap del Servei de Gestió Tributària
de r Ajuntament de Tossa de Mar, segons
preveuen els articles 105.6 i 126.4 de la
Llei 230/1963, de 28 de desembre. General
Tributària, modificat per l'article 28 de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre
Social,
Fa saber: Que la societat Hortes Mercadal, S.A., no ha pogut ser notificada, del
següent, com a propietari 1/4 part indivisa
de la finca embargada als deutors de
l'Ajuntament de Tossa de Mar, que a continuació es relaciona:
Notificació: Diligència d'embargament
de béns irrimobles
Núm. expedient: 91000102
Deutors: Fco. Palou Freixas, Miguel
Palou Coll, Fco. Palou Coll i Norbert
Boetttges.
Período: Executiu
Òrgan responsable: Servei de Gestió
Tributària de l'Ajuntament de Tossa.

La Comissió de Govern de data 9 de
març de 1999 ha aprovat la normativa
d'ús del refugi "Emili Triadú" de Santa
Magdalena del municipi de La Vall d'en
Bas, el qual es publica pel general coneixement:

NORMATIVA US REFUGI "EMILI
TRIADÚ" - SANTA MAGDALENA
DEL MONT LA VALL D'EN BAS
(existeix una dependència exterior
com a refugi lliure)
SOL.LICITUD
Caldrà omplir una sol·licitud i presentar-la a l'Ajuntament de La Vall d'en Bas
en hores d'oficina amb una antelació
mínima de 15 dies abans de la utilització.
A la sol·licitud hauran de constar les
dades personals del sol·licitant, l'entitat
que representa, si es dona el cas, el nombre de persones que volen utilitzar el
refugi i les dates d'utilització.
En cas de que es concedeixi el permís,
el responsable i el sol·licitant hauran de
signar (en cas de ser persones diferents),
la present normativa , acceptant totes les
condicions imposades a la mateixa.

Caldrà notificar qualsevol canvi en les
dades expresades a la sol.licitud.
PREFERÈNCIA
Poden sol·licitar el refugi qualsevol
grup entitat de dins o fora de La Vall d'en
Bas i particulars residents al municipi, si
bé amb els següents criteris de preferèn1. Tindran preferència les entitats i
particulars de La Vall d'en Bas en front
de les entitats de fora del municipi.
2. Dins el municipi findran preferència
les entitats culturals, esportives, e t c . .
federades o reconegudes com a tal, davant
les sol·licituds de particulars.
3. Tindran preferència els grups que
no hi hagin acudit mai, davant els queja
han utilitzat el refugi.
4. Tindran preferència les sol·licituds
per ordre de data del registre d'entrada.
Aquests criteris de preferència s'aplicaran per aquest mateix ordre.
En cas de que el grup de persones
sigui reduït l'Ajuntament podrà autoritzar
l'ocupació simultània d'un altre grup fins
a omplir la capacitat total del refugi. La
capacitat total del refugi és de 12 persones
amb lliteres i fins a 25 amb sacs de dormir. En cas de no quedar-se a dormir la
capacitat màxima serà de 35 persones.
FIANÇA
Un cop atorgat el corresponent permís
d'utilització, i en tot cas, abans d'utilitzar
el refugi, caldrà dipositar una fiança de
50.000 pessetes que seran retornades en el
termini d'un mes després de la utilització
del refugi, sempre i quan s'hagin complert
les condicions establertes en aquesta normativa i no s'hagin ocasionat desperfectes
a l'immoble. La fiança podrà dipositar-se
en efectiu o mitjançant xec o pagaré conformat, o aval bancari, o altres fiances
legalment vàlides.
RESPONSABILITAT PER DANYS
En cas de trobar el refugi en mal estat
de neteja o amb desperfectes d'alguna
mena, caldrà comunicar-ho urgentment a
l'Ajuntament. En cas contrari, l'entitat o
grup que hagi ocupat el refugi en últim
lloc serà considerat el responsable, de
manera que es realitzarà la neteja o
l'arranjament dels desperfectes a càrrec de
la fiança dipositada o més enllà d'aquesta
si no és suficient. Tanmateix, un representant de la Comissió de Vigilància constituïda a l'efecte farà la inspecció -de
l'alberg un cop utilitzat per un grup de
manera que determinarà els desperfectes
ocasionats si és el cas. La seva decisió es
considerarà definitiva a no ser que es presenti prova en contrari.
PREUS DE UTILITZACIÓ
El preu és de 1.000 pessetes, periper-
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sona i nit i de 500 pessetes per persona en
cas de no dormir-hi. El pagament d'aquest
preu es farà efectiu al recollir el permís
d'utilització del refugi.
Menors de 7 anys: 50% d'aquestes
quantitats.
DOCUMENTACIÓ RESERVES
En el moment de recollir el permís
corresponent la persona responsable haurà
de dipositar el carnet d'identitat original a
les dependències municipals i carnet de
l'entitat de la que formin part, si és el cas.
PERÍODE D'UTILITZACIÓ
El refugi estarà obert durant tot l'any,
llevat de que s'hi hagi de fer alguna actuació, arranjament, o es decideixi per part de
l'Ajuntament no obrir-lo per raons climàtiques, de seguretat o altres raons. El
límit màxim d'estada al refugi serà de 3
nits i/o 4 dies. En cas de que no hi hagi
cap més petició, podria allargar-se
l'estança prèvia sol·licitud.
HORARI D'UTILITZACIÓ
L'horari d'entrada al refugi serà a les
9 hores del matí i el de sortida a les 17
hores a l'hivern i a les 19 hores a l'estiu.
NORMES D'UTILITZACIÓ
-Possibilitat de compartir el refugi
amb més d'un grup
-Tancar la casa correctament
-Deixar el refugi net, i ben conservat
-Comunicar a l'Ajuntament els desperfectes trobats o els ocasionats, per tal
de fer-se'n càrrec de la reparació i/o
neteja el grup que resulti responsable
-Recollir les deixalles i portar-les al
pla, dipositant-les en un contenidor.
-Deixar les aixetes de l'aigua correctament tancades. Durant l'utilització del
refugi caldrà estalviar al màxim el consum
d'aigua atès que per l'alçada de la ubicació de l'immoble l'aigua és escassa.
-Recollir la clau a l'Ajuntament i
retornar-la el primer dia hàbil següent al
de la utilització del refugi al mateix Ajuntament. En aquest moment es podrà retirar
també el DNI i el carnet de l'entitat.
-La fiança dipositada es retornarà al
cap d'un mes de la utilització del refugi,
en cas de no detectar-se cap incompliment
de la normativa per part del grup dipositant de la mateixa.
-Respectar en tot moment les normes
elementals de convivència, especialment
les relatives a les normes generals establertes per la Federació Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
La Vall d'en Bas, 7 d'abril de 1999.—
L'Alcalde. Signat: Daniel Bosch Casulla
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4.609
AJUNTAMENT DE
VERGES
Anunci
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya,
any 1999
Comarca: Baix Empordà
Corporació local: Verges
Aprovat per la Corporació el plec de
clàusules administratives particulars que ha
de regir la subhasta, procediment obert, per
a la contractació de l'obra que es detalla a
continuació, inclosa en el Pla Únic d'Obres
i Serveis de Catalunya, any 1999, i atès
l'article 270 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, s'exposa al públic pel termini de
vint dies hàbils, a l'efecte de presentació de
possibles reclamacions.
Simultàneament, s'anuncia la subhasta
pública, si bé condicionada al que disposa
l'article 79 de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de Contractes de les Administracions
Públiques, d'acord amb el que disposa
l'article 24 del Reial Decret 390/1996, d'l
de març, de desenvolupament parcial de
l'esmentada Llei.
I.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme. Corporació Local: Verges.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
c) Número d'obra: CG-1999/0242-PG.
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Construcció
de les dependències del cementiri.
b) Lloc d'execució: Cementiri Municipal.
c) Termini d'execució: 4 mesos.

0 Data límit per a l'obtenció de documents i informació: 6 dies abans de prescriure la presentació d'ofertes.
7.- Requisits específics del contractista.
a) Classificació grup C, subgrup 4,
Categoria C.
b) Altres requisits: els establerts en els
plecs de clàusules administratives particulars i generals.
8.- Presentació d'ofertes.
a) Data límit de presentació: 26 dies
naturals posteriors al de l'última publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Provincia de Girona i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
b) Documentació que s'ha de presentar:
la que detallen els plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s'indica
en el punt 6.
d) Termini durant el qual el licitador
estarà obligat a mantenir la seva oferta:
durant l'execució de l'obra.
e) Admissió de variants: no.
9.- Obertura de les ofertes:
L'acte d'obertura de les proposicions
econòmiques serà públic i tindrà lloc a la
Sala d'Actes de la Corporació a les tretze
hores del dia en que faci sis, comptat a partir de l'endemà de l'acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és 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.
Verges, 8 d'abril de 1999.—L'Alcalde.
Signat: Narcís Matas i Ferrer.

3.- Tramitació, Procediment i forma
d'adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Subhasta Pública.
4.- Pressupost base de licitació.
Import Total: 14.608.036 pta, inclòs
IVA vigent.
5.- Garanties.
La garantia provisional a constituir serà
del 2% del tipus de licitació i la definitiva
serà del 4% d'aquest preu.
6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Corporació Local: Verges.
b) Domicili: La Placeta,l
c) Localitat i codi Postal: Verges 17142
d) Telèfon: 972 78 00 07
e) Fax: 972 78 04 46
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