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INGRESSOS

Capítol IV
Capítol V
Capítols VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
DESPESES

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítols VI
Capítol IX

INICIAL

MODIFICACIONS

700.900,00
24.902,00
1.000,00
51.000.00

11.700,00
308.046,38
319.711,62

20.000,00
INICIAL

MODIFICACIONS

549.144,09
1.086.600,00
39.173,79
191.414,00
215.600,39
90.208,73

43.650,00
172.900,00
9.408,00
410.500,00

DEFINITIU

712.600,00
24.902,00
1.000,00
359.046,38
319.711,62
20.000,00
DEFINITIU

592.794,09
1.259.500,00
39.173,79
200.822,00
626.100,39
90.208,73

En compliment de l’establert a l’article 169.1, per remissió de
l’article 177.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es fa públic l’edicte d’aprovació definitiva
d’aquests expedients de modificació de crèdits 2 i 3/2011, perquè
els interessats puguin interposar directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la publicació d’aquest edicte.
Rosselló, 23 de desembre de 2011
L’alcalde, Josep Abad Fernández

−♦−
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE

12837

Transcorregut el termini reglamentari a l’edicte publicat en el
BOP número 143 i 162, de data 6 d’octubre de 2011 i 15 de
novembre de 2011, relatiu a l’aprovació inicial dels expedients de
modificació de crèdits número 2 i 3/2011, del pressupost
corresponent a l’exercici 2011 de l’Ajuntament de Rosselló,
finançat amb crèdits d’ingressos extraordinaris i romanent de
Tresoreria de l’exercici, no havent-se presentat cap reclamació,
l’acord inicial queda elevat a definitiu.
El pressupost, incorporats els expedients de modificació de
crèdits, resumit a nivell de capítols, és el següent:
INGRESSOS

Capítol I
Capítol II
Capítol III

INICIAL

884.074,00
50.000,00
440.265,00

MODIFICACIONS

DEFINITIU

884.074,00
50.000,00
440.265,00

13050

Licitació per a la contractació d’una obra
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Rosselló,
de 9 de novembre de 2011, i el Plec de clàusules administratives
particulars aprovat i publicat al BOPLL número 178, de 17-122011, i DOGC número 6027, de data 19-12-2011, s’anuncia
convocatòria per procediment obert, atenent a l’oferta
econòmicament més avantatjosa, tramitació urgent, amb diversos
criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte d’obres
relatiu al projecte bàsic i executiu Consultori Local de Rosselló,
reforma i adequació, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció
de la informació
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció documentació i informació:
1. Dependència: Secretaria.
2. Domicili: Av. Catalunya, 2.
3. Localitat i codi postal: Rosselló 25124.
4. Telèfon: 973730001.
5. Telefax: 973730033.
6. Correu electrònic: secretari@rossello.cat
7. Adreça Perfil de contractant: enllaç pàgina: www.rossello.cat
8. Data límit obtenció documentació: darrer dia termini
presentació ofertes.
d) Número d’expedient: 2/2011
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte d’obres
b) Descripció de l’objecte: reforma i adequació Consultori Local
c) Divisió en lots/unitats: no
d) Lloc d’execució: Av. Guillem de Rosselló, 3-5, 25124
Rosselló
e) Termini d’execució: tres (3) mesos
f) Admissió de pròrroga: no
i) CPV (referència de nomenclatura): 45210000,45310000 i
45330000
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d’adjudicació: els definits al Plec de clàusules
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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

−♦−
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