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Mataró

EDICTE DE PUBLICACIÓ

De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Admi-

nistratiu Comú, es fa públic que mitjançant
Decrets que s'indiquen, el conseller delegat
de Via Pública, en virtut de les competències
conferides per Decret de 6 de febrer de 2008,
ha dictat resolució sancionadora en relació
als expedients sancionadors per infraccions
administratives i ha resolt el que en el llistat

annex figuren.
Els antecedents de fet i fonaments jurídics

de les esmentades resolucions resten a dispo-
sició dels interessats en les dependències del
Servei Jurídic Administratiu, Àrea de Via
Pública, Plaça Granollers 11, 08302 de
Mataró.

EXPEDIENT§NOM§ DNI§ RESOLUCIÓ§ DECRET#

125/07§ B63710164§ LA CARPA DE MATARÓ SL§ IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 700,- EUROS, PER LA COMISSIÓ DE LA/ES INFRACCIÓ/ONS EN MATÈRIA DE POLICIA DE L'ESPECTACLE, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS
PÚBLICS§

4550/2008#

125/07§ 52599948§ ROGER MESEGUE TALTAVULL§ IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 700,- EUROS, PER LA COMISSIÓ DE LA/ES INFRACCIÓ/ONS EN MATÈRIA DE POLICIA DE L'ESPECTACLE, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS
PÚBLICS§

4550/2008#

Advertiments
En cas de disconformitat en relació a la

present resolució adoptada, podrà formular i
presenta recurs de reposició, davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termi-
ni d'un mes a comptar des del dia següent a
la recepció de la present notificació, d'acord
amb el preveu l'article 107 de la Llei
30/1992, LRJ-PAC.

Els antecedents de fet i fonaments jurídics

de les esmentades resolucions resten a dispo-
sició dels interessats en les dependències del
Servei Jurídic Administratiu, Àrea de Via
Pública, Plaça Granollers 11, 08302 de
Mataró.

En cas que la present disposi la imposició
de sancions, en el termini de 30 dies s'haurà
de procedir a l'abonament de la sanció en
qualsevol oficina de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona (tel.
93.402.27.50), o bé caldrà adreçar-se al Ser-

vei Jurídic Administratiu d'aquest Ajunta-
ment, que figura a peu de plana.

Mataró, 2 de juny de 2008.
El Secretari de la Comissió Municipal

Informativa de Via Pública, Luis Miguel Cle-
mente Marín.

022008017257
A

Mataró

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 5
de juny de 2008 ha aprovat inicialment la
modificació del Reglament del Servei d'Abas-
tament d'Aigua Potable del Municipi de
Mataró. En el supòsit de no presentar-se cap
reclamació, l'acord inicial s'entendrà elevat a
definitiu.

Aquest acord es sotmet a informació públi-
ca durant un termini de 30 dies, a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a fi de que
els interessats puguin examinar l'expedient i
presentar reclamacions o suggeriments que
considerin oportuns.

L'expedient corresponent és a disposició
de qualsevol persona interessada, en el Servei
de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajunta-
ment de Mataró, c. Pablo Iglesias, 63, primera
planta, i també es pot consultar a l'adreça
electrònica http://www.consensus.cat/mataro.

Mataró, 10 de juny de 2008.
La Consellera delegada de Medi Ambient i

Sostenibilitat, Quiteria Guirao Abellan.

022008017258
A

Mataró

ANUNCI

La Junta de Govern de l'Ajuntament de
Mataró, ha acordat l'adjudicació del concurs,
les dades fonamentals de la qual són:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Mataró.

b) Dependència que tramita l'expedient:
Servei de Compres i Contractacions.

c) Número de l'expedient: 21/2008.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: obra.
b) Descripció de l'objecte: obres reurbanit-

zació del c/ Massevà, a Mataró.
c) Butlletí o diari oficial i data de publica-

ció de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA núm.72 de 11 d'abril de
2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

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

4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació

Import total: 155.103'84 EUR, IVA inclòs.
5. Adjudicació

a) Data: 9 de juny de 2008.
b) Contractista: "Vialitat i Serveis, SL".
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d'adjudicació: 133.717'58 EUR,

IVA inclòs.
Mataró, 10 de juny de 2008.
La Consellera Delegada de Serveis Cen-

trals, Montserrat López Figueroa.

022008017259
A

Mataró

ANUNCI

La Junta de Govern de l'Ajuntament de
Mataró, ha acordat l'adjudicació del concurs,

les dades fonamentals de la qual són:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Mataró.
b) Dependència que tramita l'expedient:

Servei de Compres i Contractacions.
c) Número de l'expedient: 19/2008.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obra.
b) Descripció de l'objecte: obres de reno-

vació de l'enllumenat públic del quadre MA
(Rda. Del Cros i Mare de Déu de la Cisa), a
Mataró.

c) Butlletí o diari oficial i data de publica-
ció de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA núm.78 de 31 de març de
2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

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

4. Pressupost base de licitació o cànon
d'explotació

Import total: 128.546'46 EUR, IVA inclòs.
5. Adjudicació

a) Data: 9 de juny de 2008.
b) Contractista: "Elexctricitat Boquet, SL".
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d'adjudicació93.393'46 EUR,

IVA inclòs.
Mataró, 10 de juny de 2008.
La Consellera Delegada de Serveis Cen-

trals, Montserrat López Figueroa. 

022008017260
A




