
AJUNTAMENT DE GUIMERÀ
ANUNCI 3742

Sobre adjudicació d’un contracte d’obres
1. Entitat adjudicadora 
Organisme: Ajuntament de Guimerà
Dependència que tramita l’Expedient: Secretaria
Títol de l’obra: Adequació de dependències municipals per a
sales de joves
Número de l’obra: 2008/934
2. Objecte del contracte 
Descripció: adequació de dependències municipals per a sales de
joves
Lloc d’execució: Guimerà
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat sense publicitat
4. Pressupost base de la licitació 
Import total: 59.541,48 euros, IVA vigent inclòs 
5. Adjudicació 
Data: 23 de març de 2009
Contractista: Dinamic Construxi Futura SL
Nacionalitat: Espanyola
Import de l’adjudicació: 59.541,48 euros, IVA inclòs
Guimerà, 24 de març de 2009 
L’alcalde, Rafael Castanyer i Busquets

AJUNTAMENT DE GUIMERÀ
ANUNCI 3743

Sobre adjudicació d’un contracte d’obres
1. Entitat adjudicadora 
Organisme: Ajuntament de Guimerà
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Títol de l’obra: arranjament del passeig de Guimerà
Número de l’obra: 2008/932
2. Objecte del contracte 
Descripció: arranjament del passeig de Guimerà
Lloc d’execució: Guimerà
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat sense publicitat
4. Pressupost base de la licitació 
Import total: 72.582,15 euros, IVA vigent inclòs 
5. Adjudicació 
Data: 23 de març de 2009
Contractista: Dinamic Construxi Futura SL
Nacionalitat: espanyola
Import de l’adjudicació: 72.582,15 euros, IVA inclòs
Guimerà, 24 de març de 2009 
L’alcalde, Rafael Castanyer i Busquets

AJUNTAMENT DE JOSA I TUIXENT
ANUNCI 3755

Aprovació inicial d’uns plecs de clàusules
Aprovats pel Ple de la Corporació els plecs de clàusules
administratives particulars que han de regir per a la contractació
de les obres següents:
- Reforma, adaptació i millora del cobert per garatge i magatzem
a l’estació d’esquí de Tuixent - La Vansa.
- Conducció d’aigua potable del pont de la Plana fins als dipòsits
de Tuixent.

I atès l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, s’exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils a
comptar de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, perquè es puguin presentar
reclamacions. Si no s’hi presenten reclamacions durant el període
d’informació pública, els plecs de condicions s’entendran
definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.
Tuixent, 20 de març de 2009
L’alcaldessa presidenta, Maria Carme Valls Piera

AJUNTAMENT DE JUNEDA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 4025
Atès l’acta de la Mesa de Contractació, de data 26 de març de
2009, referent a la licitació de les obres del projecte del Centre
Cultural Musical de Juneda.
Atès el plec de clàusules administratives particulars de l’obra
licitada.
Atès l’article 135.3 de la Llei de contractes del sector públic.
Vist l’informe tècnic sobre les propostes presentades.
Vista la puntuació atorgada per la Mesa de Contractació a les
empreses licitadores d’acord amb la clàusula 20.1 en relació amb
l’annex 2 del plec de clàusules administratives particulars de
l’obra.
D’acord amb les consideracions anteriors, resolc:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte d’obra de
construcció del Centre Cultural Musical de Juneda, a l’empresa
Construccions i Contractes Ribó, SL per un import de 325.985,26
euros, a l’haver obtingut la màxima puntuació i resultar l’oferta
mes favorable per a la Corporació.
Segon. Notificar l’acord als interessats i publicar-ho al BOP i al
perfil del contractant de la Corporació.
Juneda, 27 de març de 2009
L’alcalde, Antoni Villas i Miranda

AJUNTAMENT DE LINYOLA
EDICTE 3937

Adjudicació provisional de l’obres d’urbanització del carrer
Rafel de Casanoves

D’acord amb l’establert a l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic, es fa públic que:
El Ple de l’Ajuntament de Linyola, en sessió ordinària celebrada
el 26 de març de 2009, va adjudicar provisionalment el contracte
per a l’execució de l’obres d’urbanització del carrer Rafel de
Casanoves a Garrofé S.A.U, d’acord amb la documentació
administrativa, la proposició econòmica (135.360,35 euros més
IVA amb un total de 157.018 euros) i la documentació tècnica
presentada per l’empresa i amb el plec de clàusules
administratives particulars i el projecte tècnic de l’obra aprovats
per l’Ajuntament.
Termes de l’adjudicació provisional: 
1. Entitat adjudicadora
- Ajuntament de Linyola
- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Intervenció
2. Objecte del contracte 
- Descripció de l’objecte: obres d’urbanització del carrer Rafel de
Casanoves.
- Lloc d’execució: C/ Rafel de Casanoves. 
- Dades de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 5326 de 25 de febrer de 2009 i Butlletí
Oficial de la Província número 29 de 26 de febrer de 2009. 
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