
 

 

 

 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 

El Ple de la Corporació, reunida en sessió de data 16 de febrer de 2009, de 
conformitat amb les disposicions establertes la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, va autoritzar la convocatòria de la licitació pública 
per a l’adjudicació del contracte d’obres denominat : Protecció per vianants als 
carrers de Canejan, Fase II, aprovant-se, simultàniament els Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la licitació. 

En virtut del que s’estableix a la clàusula 16 del Plec esmentat, es fa pública la 
convocatòria de licitació, per tal que tots els licitadors interessats, tinguin 
coneixement dels extrems següents: 

1.- Entitat contractant: 

a) Organisme: Ajuntament de Canejan. 

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 

 

2.- Objecte del contracte: 

a) Execució de l’obra: Protecció per vianants als carrers de Canejan, Fase II 

b) Municipi d’execució: Ajuntament de Canejan. 

c) Termini d’execució: 3 mesos. 

 

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 

a) Tramitació: ordinaria. 

b) Procediment: obert. 

4.- Pressupost base de la licitació: 62.483,72 € mes 9.997,40 € de l’Impost 
sobre el valor afegit (IVA) 

 



5.- Informació 

a) Entitat: Ajuntament de Canejan 

b) Domicili: Plaça Ajuntament 1. 25548 CANEJAN 

c) Telèfon: 973.648299 / Fax: 973.648382 

6.- Obtenció de documentació 

a) Entitat: Ajuntament de Canejan 

b) Pàgina Web de l’ Ajuntament de Canejan “Perfil del Contractant”. 

c) Els documents als qual podran tenir accés els licitadors interessats, seran els 
següents: 

1. El Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la licitació i 
models associats. 

2. El Projecte de l’obra: Protecció per vianants als carrers de Canejan, Fase II 

3. L’anunci de convocatòria de la licitació. 

7.- Data límit de la presentació de les sol·licituds:  
a) Presentació de les sol·licituds: 26 dies naturals posteriors a la publicació del 

present anunci al D.O.G.C. 

b) Lloc de presentació o per adreçar la documentació: Registre general de 
l’Ajuntament de Canejan, (Plaça Ajuntament 1. 25548 – CANEJAN). La recepció 
de documentació es clourà a les 15’00 hores del darrer dia. 

c) Si la documentació es tramet per correu, per a declarar l’admissió de les 
sol·licituds es tindrà en consideració la concurrència dels requisits següents: 

1.- La justificació de la data d’imposició a l’oficina de correus de la tramesa de la 
documentació preceptiva i l’anunci a l’òrgan de contractació de la remissió de 
l’oferta haurà de rebre’ls per aquest dins el termini assenyalat en l’anunci. 

2.- El termini màxim per a rebre la documentació es clourà a les 13’00 hores del 
10é. dia natural posterior. Transcorregut aquest termini sense haver-la rebut, no 
s’admetrà sota cap concepte. 

Canejan,  9 de febrer de 2009 

L’ALCALDE 

 

Juan Carlos Lastera Alcalde 


