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f) Data límit d’obtenció de documents i informació: la mateixa que per a
la presentació d’ofertes.

7.-Requisits Específics del Contractista.
a) Classificació: Grup E, subgrup 7, categoria c.

8.-Presentació de les ofertes.
a) Termini de presentació: Les proposicions dels interessats en la licitació

es podran presentar a l’Ajuntament, en hores d’oficina, dins el termini dels vint-
i-sis dies naturals següents a la publicació de l’anunci de licitació sobre el BOIB.
Si el darrer dia d’aquest termini fós dissabte o festiu, es prorrogarà fins el primer
dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La resenyada a la clàusula sisena del plec de
clàusules regulador.

c) Lloc de Presentació:
1ª Entitat: Ajuntament de Santa Maria del Camí.
2ª Domicili: Plaça de la Vila nº 1.
3ª Localitat i Codi Postal: Santa Maria del Camí, 07320.

9.-Obertura de de les Ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Santa Maria del Camí.
b) Domicili: Plaça de la Vila nº 1.
c) Localitat: Santa Maria del Camí.
d) Data: Tercer dia hàbil següent a aquell en què acabi el termini de

presentació d’ofertes.
e) Hora: Tretze hores.

10.-Despeses dels anuncis.
Seran a compte del contractista.

El Primer Tinent Batle.- Sgt: Joan Serra Mercadal.
Santa Maria del Camí, 22-5-2001.

— o —-

Ajuntament de Sóller
Núm. 11116

 Formulat i retut el Compte general del Pressupost corresponent a l’exercici
de 1999, es fa públic que, juntament amb els documents que la justifiquen, estarà
de manifest a l’Intervenció d’aquest Ajuntament, per espai de quinze dies perquè
qualsevol habitant del terme municipal pugui examinar-lo i formular, per escrit,
les observacions que estimi pertinents durant aquest termini d’exposició i els vuit
dies següents d’acord amb el que disposa la normativa vigent. Transcorregut
aquest termini no s’admetrà reclamació alguna.

Sóller, 18 de maig de 2001
EL BATLE.  Signat: Joan M Arbona Mas.

— o —-

Núm. 11117
 El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia vuit de maig

del dos mil u, va adoptar el següent ACORD:

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 53/2001, DE
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PGOU DE SOLLER DE
1998, DEL ARTICLE 29 (CASES DE CARRER), DE LES NN.UU. DE LA
REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE SÓLLER
1998.

Atesa la documentació tècnica preceptiva (projecte, memòria tècnica,
informe jurídic i informe preceptiu de Secretaria General) inclosa a l’expedient
núm. 53/2001, de modificació puntual de la revisió del PGOU de 1998, del article
29 (cases de carrer), de les NN.UU. de la Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sóller 1998, atès l’informe favorable de la Comissió Informativa
Permanent d’Activitats, Obres i Urbanisme de data quatre de maig del 2001, la
Corporació ACORDA:

1.- L’aprovació inicial de l’expedient núm. 53/2001, de modificació
puntual de la revisió del PGOU de Sóller de 1998, del article 29 (cases de carrer),
de les NN.UU. de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sóller 1998.

2.- Obertura d’informació pública durant el termini d’UN MES, mitjançant
la seva publicació en el BOIB, així com en un diari dels de més difusió de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.- Durant l’esmentat període quedarà dit expedient a disposició dels
interessats, perque puguin examinar-lo i formular les al·legacions que considerin
convenients als seus interessos, en les oficines d’aquestes Cases Consistorials,
Negociat d’Activitats, Obres i Urbanisme (tercera planta)”.

Sóller, a 11 de maig del 2001.
EL BATLE,  Sgt. Joan M. Abona Mas.

— o —-

Núm. 11118
El  Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia vuit de maig

del dos mil u, va adoptar el següent ACORD:

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 52/2001, DE
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PGOU DE SOLLER DE
1998, PER EL CANVI DEL LIMIT DE SOL URBÀ A LA ZONA DE
L’URBANITZACIÓ DE CA’N JOY.

Atesa la documentació tècnica preceptiva (projecte, memòria tècnica,
informe jurídic i informe preceptiu de Secretaria General) inclosa a l’expedient
núm. 52/2001, de modificació puntual de la revisió del PGOU de 1998, per canvi
de límit de sol urbà a la zona de l’urbanització de Can Joy, atès l’informe
favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Activitats, Obres i Urbanisme
de data quatre de maig del 2001, la Corporació ACORDA:

1.- L’aprovació inicial de l’expedient núm. 52/2001, de modificació
puntual de la revisió del PGOU de Sóller de 1998, per el canvi de límit de sol urbà
a la zona de la Urbanització Ca’n Joy.

2.- Obertura d’informació pública durant el termini d’UN MES, mitjançant
la seva publicació en el BOIB, així com en un diari dels de més difusió de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.- Durant l’esmentat període quedarà dit expedient a disposició dels
interessats, perque puguin examinar-lo i formular les al·legacions que considerin
convenients als seus interessos, en les oficines d’aquestes Cases Consistorials,
Negociat d’Activitats, Obres i Urbanisme (tercera planta)”.

Sóller, a 11 de maig del 2001.
EL BATLE,  Sgt. Joan M. Abona Mas.

— o —-

Núm. 11119
 El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia vuit de maig

del dos mil u, va adoptar el següent ACORD:

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 54/2001, DE
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PGOU DE SOLLER DE
1998, CORRESPONENT AL CANVI DE TRAÇAT DE LA PROLONGACIÓ
DEL CARRER DE SANT JAUME D’AQUESTA CIUTAT.

Atesa la documentació tècnica preceptiva (projecte, memòria tècnica,
informe jurídic i informe preceptiu de Secretaria General) inclosa a l’expedient
núm. 54/2001, de modificació puntual de la revisió del PGOU de 1998,
corresponent al canvi de traçat de la prolongació del carrer de Sant Jaume
d’aquesta Ciutat, atès l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent
d’Activitats, Obres i Urbanisme de data quatre de maig del 2001, la Corporació
ACORDA:

1.- L’aprovació inicial de l’expedient núm. 54/2001, de modificació
puntual de la revisió del PGOU de Sóller de 1998, corresponent al canvi de traçat
de la prolongació del carrer de Sant Jaume d’aquesta Ciutat.

2.- Obertura d’informació pública durant el termini d’UN MES, mitjançant
la seva publicació en el BOIB, així com en un diari dels de més difusió de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.- Durant l’esmentat període quedarà dit expedient a disposició dels
interessats, perque puguin examinar-lo i formular les al·legacions que considerin
convenients als seus interessos, en les oficines d’aquestes Cases Consistorials,
Negociat d’Activitats, Obres i Urbanisme (tercera planta)”.

Sóller, a 11 de maig del 2001.
EL BATLE,   Sgt. Joan M. Abona Mas.

— o —-


