
FUNDACIÓ PRIVADA LLEIDA 21

13074

1. Entitat adjudicadora
a) Fundació Privada Lleida 21
b) Exp. núm. 7/2009

2. Objecte del contracte
a) Plec de clàusules administratives particulars per a la licitació
per a la concessió de domini públic per a la construcció i
explotació d’un sistema fotovoltaic connectat a xarxa de 100 kw
sobre la coberta del camp d’esports de Lleida
b) Lloc d’execució: Lleida
c) Termini: 3 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació de la concessió
a) Urgent
b) Obert
c) Procediment Obert, amb diversos criteris d’adjudicació

4. Garanties
Provisional: 2000 euros
Definitiva: el 5% de de l’import del domini públic ocupat i del
pressupost de les obres que s’hagin d’executar, sense incloure
l’IVA

5. Obtenció de documentació i informació
Documentació: Perfil del contractant a la pàgina web de
l’Ajuntament de Lleida.
Informació: Fundació Lleida 21 b) c/ Tallada, núm. 32. (9 a 14
hores)
c) Lleida 25002
d) Tel. 973.700.455
e) Fax: 973.700.459

6. Requisits específics del contractista
a) No s’exigeix

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds per participar-hi
a) Data límit per presentar-les: a les 13 hores del 15è dia hàbil a
partir de la data de publicació de l’anunci al BOP
b) Documentació que s’ha de presentar: l’establerta en la clàusula
2 del Títol II del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc on s’ha de presentar:
Registre de la Fundació Privada Lleida 21
C/ Tallada, núm. 32 (2a planta).
25002-Lleida

8. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Fundació Privada Lleida 21
b) Domicili: c/ Tallada, 32
c) Localitat: Lleida
d) Data: en el lloc i dia que s’assenyali en el tauler d’anuncis de
contractació de la Corporació o Perfil del Contractant
e) Hora: a l’hora que s’assenyali prèviament

9. Altres informacions
Quan les proposicions siguin enviades per correu, l’empresari
haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina
de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de
l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia de
conformitat amb l’art. 80 del RGLCAP. En el cas que no es
compleixin els dos requisits, no serà admesa la proposició si és
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data en
que finalitza el termini de presentació. Transcorreguts 10 naturals
següents a la data indicada sense haver rebut la proposició, no
serà admesa en cap cas.

10. Despeses dels anuncis: Aniran a càrrec de l’adjudicatari.

11. Portal informàtica o pàgina web: on figuren les informacions
relatives a la convocatòria: https://perfilcontractant.paeria.cat/

Lleida, 18 de novembre de 2010
La directora-gerent, Esther Fanlo Grasa

− ♦ −
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primera convocatòria, i mitja hora després en segona, si no
assisteixen representants de la majoria d’hectàrees per a fer-la en
primera, d’acord amb el següent ordre del dia:

1r. Nomenament d’interventors per a l’aprovació de l’acta de la
sessió.

2n. Ratificació, si escau, de l’acta de l’Assemblea ordinària de
31-10-10, aprovada pels interventors nomenats a aquest efecte.

3r. Elecció de president de la Comunitat.

a) Presentació de candidatures

b) Constitució Mesa Electoral

c) Votació

4t. Presa de possessió del nou president.

5è. Torn obert de paraules.

Mollerussa, 17 de novembre de 2010
El president, Ramon Carné Teixidó

− ♦ −

COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÈQUIA
DE TORRES DE SEGRE

EDICTE 13053

Josep M. Badia i Forcat, President de la Comunitat de Regants
de la Sèquia de Torres de Segre,
Comunica: Que aquesta Comunitat de Regants convoca
Assemblea General Ordinària el proper dia 23 de desembre,
dijous, a les 21.00 hores en primera convocatòria i a les 21.30 en
segona convocatòria, al local de cultura de la plaça Catalunya, de
Torres de Segre, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Nomenament de dos interventors d’acta.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any
2011.

4. Informació i visualització del cobriment del tram de la sèquia
a la zona de la Universitat de Lleida.

5. Informació i visualització de les obres i del manteniment de les
sèquies i canaletes.

6. Informació del estat del reg a pressió.

7. Canvi ubicació de les noves oficines (Edifici “Lo Molí”).

8. Torn de paraules.

Torres de Segre, 22 de novembre de 2010
El president, Josep M. Badia i Forcat

− ♦ −

CONSORCI DE LA LLOTJA DE BELLPUIG

EDICTE 12980

Aprovació inicial del pressupost per l’exercici 2011
El Consell Plenari del Consorci de la Llotja de Bellpuig, en la
seva reunió de 14 d’octubre de 2010 va aprovar inicialment el seu
Pressupost per a l’exercici de 2011.

D’acord amb l’establert a l’art. 169.1 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, s’exposa al públic l’expedient
perquè durant el període de quinze dies a comptar a partir de
l’endemà de la seva publicació al BOP, els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes davant el Consell Plenari del Consorci.

Si no es presenten reclamacions, el pressupost es considerarà
definitivament aprovat.

Bellpuig, 22 de novembre de 2010
El president, Ramon Jounou i Baldrich

− ♦ −
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