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administratives particulars publicat en el BOPLL, de 17
desembre de 2011, i que es poden trobar a l’apartat de
contractació i a l’enllaç del Perfil del contractant de la pàgina
web municipal (www.rosselló.cat)

4. Pressupost base de licitació
a) Import net: 255.448,05 euros. IVA 18%: 45.980,65 euros.
Import total: 301.428,70 euros

5. Garanties exigides
Provisional: no es demana.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació.

6. Requeriments específics del contractista
a) Classificació: no es demana
b) Solvència tècnica i professional: consultar el Plec de clàusules
administratives particulars publicat en el BOPLL 17 de desembre
de 2011, i què es poden trobar a l’apartat de contractació i a
l’enllaç del Perfil del contractant de la pàgina web municipal
(www.rossello.cat)
c) Altres requeriments específics: no
d) Contractes reservats: no

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació. durant el termini de 13 dies naturals
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
oficial de la província de Lleida
b) Modalitat de presentació: en paper
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre d’entrada, de dilluns a divendres, de
10.00 hores a 13.00 hores.
2. Domicili: Av. Catalunya, 2.
3. Localitat i codi postal: 25124 Rosselló.
4. Adreça electrònica: secretari@rossello.cat
d) Admissió de variants: no
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la
seva oferta: tres (3) mesos

8. Obertura d’ofertes
a) Adreça: Av. Catalunya, 2
b) Localitat i codi postal: 25124 Rosselló
c) Data i hora: el tercer dia hàbil posterior al de la finalització de
presentació d’ofertes, a les 20.00 hores, amb possibilitat que es
determini una altre dia i hora el que es comunicaria prèviament a
tots els licitadors

9. Despeses de publicitat
400,00 euros.

Rosselló, 29 de desembre de 2011
L’alcalde, Josep Abad Fernández

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 12951

En compliment d’allò que es disposa a l’article 63.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis, es fa públic que el text íntegre del Reglament
del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Sort ha
estat publicat al BOP número 177, de 15 de desembre de 2011
(Expedient G-21/08).

Sort, 16 de desembre de 2011
L’alcalde, Llàtzer Sibís i Goset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 12985

Per acord del Ple adoptat en sessió de 22 de desembre de 2011,
l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la creació de
l’Ordenança municipal de Creació de fitxers i protecció de dades
(Exp. F-10/11.4).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a

l’article 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin
oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 23 de desembre de 2011
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SOSES

EDICTE 12876

Expedient modificació crèdits número 8
Aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 1 de
desembre de 2011, l’expedient de modificació de crèdits número
8 de suplement de crèdits i finançat amb el romanent líquid de
Tresoreria de l’exercici 2010, s’exposa al públic, per mitjà
d’aquest edicte, a fi que durant el termini de 15 dies hàbils pugui
ésser examinat aquest expedient a la Secretaria de l’Ajuntament,
i donat el cas, formular-se les reclamacions que creguin
oportunes els interessats legítims, d’acord amb el que disposen
els articles 112.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local i 177 i 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Soses, 27 de desembre de 2011
L’alcalde, Isidre Mesalles Mayora

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TALAVERA

EDICTE 12903

Als efectes d’allò que preveu l’article 169 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i l’article 20.1 i 38.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, estarà a disposició del públic l’expedient
de modificació del pressupost de despeses mitjançant suplement
de crèdit a finançar amb majors ingressos i transferència de
crèdits entre partides, que fou aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació, en sessió de data 23 de desembre de 2011.

Els interessats podran presentar reclamacions en el Registre
general de l’Ajuntament en el termini de 15 dies hàbils a partir
del següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província. En cas de no presentar-se’n cap l’acord inicial
esdevindrà definitiu de forma automàtica.

Talavera, 27 de desembre de 2011
L’alcalde president, Ramon Trullols Bergadà

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

EDICTE 12867

Aprovació inicial d’un projecte
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, de data 20 de
desembre de 2011, el projecte executiu de “Recuperació de Cal
Trepat” de Tàrrega, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

De conformitat amb el que estableix l’article 234 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya,
s’obre un termini d’informació pública de 30 dies a partir de
l’endemà de la publicació del present anunci, perquè els
interessats puguin examinar l’expedient als Serveis Tècnics
Municipals i, si s’escau, presentar les al·legacions que considerin
oportunes.

Tàrrega, 21 de desembre de 2011
L’alcaldessa, Rosa M. Perelló i Escoda

− ♦ −
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