
c) Núm. d'expedient: 003/2009
d) Adreça d'internet del perfil de contractant: http://prades.es

2.Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de serveis
b) Descripció: elaboració del Pla d'ordenació urbanística muni-

cipal (POUM) de Prades
c) CPV: 71410000.5
d) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: perfil de

contractant, BOP núm. 172 i DOGC núm. 5431
e) Data de publicació de l'anunci de licitació: perfil de

contractant 17/07/2009, BOP 27/07/2009 i DOGC
29/07/2009

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Pressupost base de la licitació:
Import net 75.000,00 euros. IVA (16%) 12.000,00 euros.
Import total 87.000,00 euros.

5.Adjudicació provisional.
a) Data: 7 de desembre de 2009
b) Contractista: GESPLA, SCP
c) Import d'adjudicació:

Import net 42.000,00 euros. IVA (16%) 6.720,00 euros.
Import total 48.720,00 euros.

Prades, 16 de desembre de 2009. --- El secretari, Ramon
Conillera i Marçal.

2009/16995 – AJUNTAMENT DE REUS

Assessoria Jurídica

Edicte

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, es fa
públic que la Junta de Govern Local de 11 de desembre de 2009,
acordà el següent:

1.Aprovar, inicialment, la incorporació al Registre electrònic
municipal de diferents tràmits i formularis normalitzats, els quals
es poden consultar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, plaça del
Mercadal s/n, de Reus, en horari d'atenció al públic.

2. Ratificar l'aprovació de creació de la Seu electrònica muni-
cipal, segons el següent:
Àmbit d'aplicació: 
- Ajuntament de Reus 
- Organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o
dependents de l'Ajuntament de Reus que estiguin prèviament
adherits mitjançant conveni.

Direcció electrònica: https://serveis.reus.cat.
Titularitat: Ajuntament de Reus
- Unitat de gestió: Oficina d'Atenció al Ciutadà. 
- Responsable tècnic: el Servei municipal de Tecnologies de la
Informació i Telecomunicacions 

Denominació: Oficina virtual
Mitjans de suggeriments i queixes: model telemàtic normalitzat
Identificació canals d'accés:
- Telemàtic/Internet: https://serveis.reus.cat 
- Telefònic: 010 (dins del municipi de REUS) o 977010010
(fora del municipi de REUS)

- Presencial: Oficines d'atenció ciutadana ubicades en pl.
Mercadal 1 - 43201 REUS, pl. Patacada 2 - 43202 REUS
i c/ Sant Llorenç 25 - 43201 REUS 

L'expedient es sotmet al tràmit d'informació pública per un termini
de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la última publi-
cació de l'anunci en el BOP o en el DOGC, durant el qual es podran
presentar al·legacions, esmenes i reclamacions en contra, les quals
s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament, en les
formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1002, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, restant els acords d'aprovació inicial
definitivament aprovats en el cas que, en l'esmentat termini, no se'n
presentin.

Reus, 14 de desembre de 2009. --- El secretari general acci-
dental, Fernando Grugués Cabré.

2009/17144-U – AJUNTAMENT DE REUS

Gestió Econòmica Pressupostària

Edicte

En la Intervenció municipal es troba exposat al públic per al seu
examen i a efectes de reclamacions, el pressupost general de la
corporació per a l'exercici 2010, així com la plantilla de personal
per a 2010, aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió del
dia 18 de desembre de 2009, i integrat pels pressupostos de
l'Ajuntament, de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, de l'Institut
Municipal de Formació i Empresa, de l'Institut Municipal de Museus,
del Patronat Municipal de Turisme i Comerç, i de l'Institut Municipal
de Puericultura Dr. Frías, Grup INNOVA S.L. integrat per Innova S.L.,
Aigües de Reus Empresa Municipal, S.A., Gestió Ambiental i
Abastament, S.A., Sanejament Ambiental, S.A., Gestió Urbanística
Pública, S.A., Aparcaments i Mercats de Reus S.A.M., Gestió de
Serveis Funeraris Reus, S.A., Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.,
Grup EPEL INNOVA integrat per EPEL INNOVA, Hospital de Sant
Joan de Reus, S.A.M., Gestió Comarcal Hospitalària SA, Centre
M.Q.Reus, S.A., Centre Oftalmològic Reus S.L., Gestió Integral
Sanitària i Assistencial, A.I.E., SAGESSA, Assistència Sanitària i
Social, S.A., Grup d'Atenció Primària de Salut, S.A., Reus Transport
Públic, S.A., Reus Esport i Lleure, S.A., i la consolidació dels pressu-
postos administratius i de les societats.

Els interessats legítims podran examinar i formular les reclama-
cions i suggeriments que considerin oportunes, d'acord amb el que
disposen els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i amb subjecció a les normes següents:

Termini d'exposició i admissió de reclamacions:
- Quinze dies hàbils a partir del següent a la data d'inserció
d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Oficina de presentació:
- Registre General de l'Ajuntament de Reus.

Òrgan davant el qui es reclama:
- Ajuntament en Ple.

REUS, 18 DE DESEMBRE DE 2009. --- EL SECRETARI GENERAL
ACCTAL., FERNANDO GRUGUÉS I CABRÉ.

2009/17145-U – AJUNTAMENT DE REUS

Gestió Econòmica Pressupostària

Edicte

Aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de 18
de desembre de 2009, l'expedient de modificació de crèdits en el

BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 295 59Dijous, 24 - 12 - 2009


