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AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN

Edicte de licitacions per aprofitaments de pastures corresponent a l’exercici de l’any 2014

S’anuncien les licitacions per aprofitaments de pastures corresponent a l’exercici de l’any 2014.

Els plecs particulars de condicions tècnic-facultatives, expedits pels Servicis Forestaus del Conselh Generau 
d’Aran, així com els plecs administratius es poden examinar a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en hores 
d’oficina o en el perfil del contractant en la pàgina web www.vielha-mijaran.org.

Presentació de proposicions
En la Secretaria de l’Ajuntament de 9 a 14 hores durant el termini de quinze dies naturals comptats des del 
dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, excepte si cau en 
dissabte que es traslladarà al dia hàbil següent.

Obertura de proposicions
Es procedirà a l’obertura de les pliques presentades en el saló de l’ajuntament a les 12 hores del dia 
següent en que finalitzi el termini de presentació, excepte si cau en dissabte que es traslladarà al dia hàbil 
següent. 

Licitacions

MONTE CUP NÚM. DENOMINACIÓ TAXACIÓ FIANÇA PROVISIONAL

283 Betren Pales de Sòto 13.800€ 5% del preu tipus de licitació

265, 267 i 270 Aubèrt Casa Sasplaga e Cròdos, Bosquet de 
Casa Còsta i Coret de Ròi e Saspòdos

30.000€ 8% del preu tipus de licitació

288 i 291 Casau Comassèra-Sacortia i Sèuva-Sapilguilha 9.600€ 5% del preu tipus de licitació

289 i 292 Gausac Gèles e Montpius i Soquero, Piusa, Portèro 
e Vedat

9.600€ 5% del preu tipus de licitació

290 Casau-Gausac Montanha de Delà 2.700€ 5% del preu tipus de licitació

254 Arròs e Vila Desèrts e Cuveishic 21.500€ 5% del preu tipus de licitació

309 Vilac Estèra-Safosta 41.000€ 5% del preu tipus de licitació

271 Vilac Era Cometa 2.100€ 5% del preu tipus de licitació

Model de proposició
Don........................................................................................................................................................................
major d’edat, veí de...............................................................................................................................................
província de...........................................................................................................................................................
provist del DNI núm...............................................................................................................................................
actuant en nom propi, (o en representació de..................................................................................................... )
en relació a la licitació anunciada en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm........................................
de data ..................................................................................................................................................................
a efectuar en el monte núm. ................................................................................................................................
ofereix la quantitat de ...........................................................................................................................................
(en lletra i número).
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Declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb l’Administració i que no està comprés en cap dels casos de prohibició per contractar, conforme 
l’establert a l’article 60 de la Llei de contractes del sector públic.

(Data i signatura del licitador)

En cas de resultar deserta qualsevol d’aquestes licitacions es celebrarà segona licitació sota el mateix tipus 
de licitació i condicions cinc dies després sense nou avís.

Vielha, 26 de febrer de 2014
La secretària, Pilar Hervada Vidal

———
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