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Assumpte: contractació menor d’obres per a dur terme “La implantació de la nova Escola 

de Música Municipal a l'edifici de l'Escola Bressol l'Hortet de Deltebre situada a l'Av. 

La Pau" 

Per acord de Junta de Govern Local de data 22/06/2016  es va incoar expedient de 

contractació menor d’obres per a dur terme “La implantació de la nova Escola de Música 

Municipal a l'edifici de l'Escola Bressol l'Hortet de Deltebre situada a l'Av. La Pau", 

així mateix, es van aprovar les bases que han de regir la contractació de les obres per a 

l’ajuntament de Deltebre.  

Atès que esteu inscrits al RELDE, us convidem per tal que, si hi esteu interessats, 

presenteu oferta al procediment esmentat. L’oferta s’haurà de presentar, a l'EAC de 

l'ajuntament de Deltebre, en sobre tancat identificat a l’exterior "obres per dur terme 

la implantació de la nova Escola de Música Municipal a l'edifici de l'Escola Bressol 

l'Hortet de Deltebre situada a l'Av. La Pau". El termini màxim per presentar ofertes és 

el 14 de juliol a les 14.00h. 

Acompanyem al present escrit: acord de la Junta de Govern Local, document 
tècnic amb les millores a proposar, document tècnic/projecte de les obres a 
realitzar.   

Les dades més rellevants són: 

 1. 
Títol: contractació menor d’obres per a dur terme “La implantació de la nova 
Escola de Música Municipal a l'edifici de l'Escola Bressol l'Hortet de 
Deltebre situada a l'Av. La Pau"r 

2.  Preu màxim del contracte IVA inclòs: 35.014,43.-€ 

3.  
Termini màxim de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals des de la 
tramesa del present email a les 14.00h 

4. 
Departament responsable a efectes d’informació: Oficina Local de 
Contractació 

  ·         Persona de contacte: per contractació olc@deltebre.cat 

  ·         Telèfon: 977.48.93.09 

5.  Presentació/Consulta de documentació: 

  ·         Ajuntament de Deltebre, Espai Atenció a la Ciutadania EAC 

  ·         Adreça: Plaça vint de maig, 1 

  ·         Codi postal: 43580 Deltebre 

  ·         Horari: de dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h 

mailto:olc@deltebre.cat


 
Oficina Local de Contractació 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l 

 Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà 
fer anunci previ d’aquest fet, mitjançant email a olc@deltebre.cat. 
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