
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5246 – 29.10.2008 79493

Administració local

TEIÀ

EDICTE

de l’Ajuntament de Teià, sobre aprovació d’una ordenança.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de juliol de 2008, adoptà els següents 
acords:

Primer.- APROVAR inicialment l’Ordenança municipal per a la prevenció i control 
dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus), a l’empara de 
les potestats atribuïdes als municipis en matèria de salubritat pública per l’article 
25.2. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Segon.- SOTMETRE a informació pública aquests acords i el text de l’Ordenança 
per un termini de trenta dies hàbils, a l’objecte que es puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el Butlletí Oicial 
de la província, al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya, al Diari El Punt i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 
de l’anunci en el Butlletí Oicial de la província.

Tercer.- CONCEDIR audiència als interessats que estan clarament determinats 
i resultin coneguts, a l’objecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mit-
jançant la notiicació d’aquests acords i la remissió d’una còpia del text íntegre de 
l’Ordenança. El termini d’audiència serà de 30 dies hàbils a comptar de l’endemà 
de la data de rebuda de la notiicació.

Quart.- DISPOSAR que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança quedarà 
aprovada deinitivament sense necessitat de cap tràmit posterior i es procedirà 
directament a la seva publicació.

Atès que durant el termini d’exposició no s’han presentat reclamacions, l’acord 
d’aprovació inicial ha passat a deinitiu amb data 21 de setembre de 2008.

El text íntegre del Reglament ha estat publicat en el Butlletí Oicial de la província 
núm. 245 de data 11 d’octubre de 2008, pàg.. 95 a 97.

Teià, 13 d’octubre de 2008

ANDREU BOSCH I RODOREDA

Alcalde

PG-225998 (08.290.108)
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Administració local

TEIÀ

EDICTE

de l’Ajuntament de Teià, sobre adjudicació d’un contracte de subministrament.

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 641/08 de 14 d’octubre, s’ha disposat adjudicar 
provisionalment el contracte per al subministrament de l’equipament de la zona 
cocció i barra d’espai gastronòmic del Centre d’Acollida Turística (CAT) de Teià 
favor de l’empresa SERVEIS MARESME 2020 SL amb NIF B61664561, pel preu 
de QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS EUROS (49.500,00 €), que inclou la 
quota de l’Impost sobre el Valor Afegit vigent, per import de 6.827,58 €, amb subjecció 
al Projecte Tècnic i Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovades per 
aquest ajuntament.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l’article 135.3 de 
la LCSP.

Teià, 14 d’octubre de 2008

ANDREU BOSCH I RODOREDA

Alcalde

PG-226244 (08.294.147)
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