
d) Termini d’execució: un any
e) Admissió de pròrroga: no

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació:
1. Preu (de 0 fins a 5 punts).
2. Reducció del termini de lliurament de les obres (de 0 fins a 15
punts).
3. Ampliació del termini de garantia (de 0 fins a 35 punts).
4. Millores tècniques (de 0 fins a 45 punts).

4. Pressupost base de licitació
Import: 450.461,02 euros i 81.082,98 euros, d’IVA (18%),
sumant un total de 531.544,00 euros.

5. Garanties exigides
a) Provisional: 12.000,00 euros
b) Definitiva: 5% preu d’adjudicació del contracte

6. Requisits específics del contractista
a) Classificació:
Grup C, subgrup 2 al 9.
Grup I, subgrup 6.
Grup J, subgrups 2 i 4.
Categoria: D.
b) Solvència econòmica i financera, solvència tècnica i
professional

7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des de la publicació
d’aquest anunci al BOP
b) Modalitat de presentació: presencial (correu postal)
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sanaüja

8. Obertura de les ofertes
a) Lloc: Ajuntament de Sanaüja
b) Data i hora: el primer dia hàbil a les 18.00 hores a partir de la
finalització del termini

9. Altres informacions
Aquesta obra està finançada pel Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural en el marc d’un Pla pilot de la Llei
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible
del medi rural (Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí).

Sanaüja, 20 de maig de 2011
L’alcaldessa, Mª Rosa Castellà Coletas

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE LA PLANA

ANUNCI 5520

Per acord de Ple en sessió extraordinària, d’1 de març de 2011, es
va adjudicació del contracte d’obres: construcció Local
polivalent a Vicfred, 3ª fase (acabats i revestiments), fet que es
publica als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Guim de la Plana
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: construcció Local polivalent a
Vicfred, 3 fase

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: sense publicitat
b) Procediment: negociat

4. Preu del contracte
Preu 102.552,84 euros i 18.459,51 euros, d’IVA.

5. Adjudicació
a) Data: 3 de novembre de 2009
b) Contractista: Construccions Trull, SL
c) Nacionalitat: espanyola

d) Import d’adjudicació: 102.552,84 euros i 18.459,51 euros,
d’IVA

Sant Guim de la Plana, 3 de març de 2011
L’alcalde, Josep Llobet Condal

− ♦ −

AJUNTAMENT DE SORT

EDICTE 5469

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment en sessió Plenària,
de 12 de maig de 2011, el document d’Estudi de detall
d’alineacions i volums de la finca de l’Hotel Pessets a Sort,
redactat per l’arquitecte, senyor Joel Torras Casas, per encàrrec
del senyor Josep Ramon Aytés Farré (Exp. U-6/11).

Cosa que es fa pública als efectes previstos a l’article 83.1 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i disposicions concordants, per tal
que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines
municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions
que considerin oportunes.

Sort, 16 de maig de 2011
L’alcalde, Agustí López i Pla

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TÉRMENS

EDICTE 5512

Explotacions Ponent 04, SL ha demanat a aquesta Alcaldia
llicència urbanística per la construcció i instal·lació d’un bar
restaurant i rentador de vehicles situat al polígon 1, parcel·la 47,
d’aquest terme municipal (expedient 17/2010-LLO).

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del
que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, Text Refós
d’Urbanisme, a l’objecte que durant el termini d’un mes aquells
que ho considerin oportú presentin les al·legacions que estimin
pertinents.

Térmens, 16 de maig de 2011
L’Alcalde (il·legible)

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

EDICTE 5465

Cooperativa Frutícola de Torrefarrera, SCCL, ha demanat a
aquesta Alcaldia la llicència municipal per una activitat dedicada
a preparació i conservació de fruites. Dipòsit i emmagatzematge
situada a Camí del Secà, 12.

Atès el que disposa l’article 8 apartat 3 de l’Ordenança municipal
número 22 d’Obertura i Control d’Activitats, s’exposa aquesta
sol·licitud a informació pública durant el termini de 20 dies
perquè qui es consideri afectat per l’activitat esmentada, pugui
efectuar les observacions i reclamacions que cregui convenients.
Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest
Ajuntament en hores d’oficina.

Torrefarrera, 28 d’abril de 2011
L’alcalde, Alejandro Mir Fo

− ♦ −

AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE

EDICTE 5527

Resolució corresponent a l’aprovació definitiva dels canvis de
modalitat de la gestió urbanística del Plan de millora urbana 2 de
la Vall de Secà d’Utxesa.

Per resolució de l’Alcaldia número de 7 de març de 2011 s’ha
aprovat definitivament la modificació de l’article 94 del pla
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Rosendo Manrique
Resaltado


