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, EXP.284/2006-25
Aprovació inicial obra "Instal.lació xarxa de distribució a 9Lta i
actuacions per evltar la contarnlnacló d'aqüifers, a AU LAS,.
0

EXP.72/2207~3S3

"

Aprovació inicial Projecte "Urbanització de part del er. de la Teulera
de VlLAMITJANAu, en l'àmbit d'efectacló pler Pe,difi'ci en construcció.
EXP. 7~/:2~~7 ..3~3
Aprovació Inicial Projecte "Urbanitzacíó de part dels crs. Montllob~~
i Travessia Genera Cassola", en l'àmbit d'eatectacíó per l'ediflcl
truccíé
n construccio.
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EXP. 72/2007-353
Aprovació inicial Projecte "Urbanització de part del cr. Mont lobar
de TREMpu, en l'àmbit per l'edlflcl en construcció.

EXP. 15,6/2007-35
Aprovació

inicial Projecte

"Asfattat de carrers

'XP.156/2007-35
Llcltacló adjudicació

a TREM,pn

,
obres "'Asfaltatde

Generalitat de Catalonha — Butlletí d'Informació Municipal de l'Ajuntament de Tremp (1983-2011), 3/2007, pagina 9

carrers a TRE1MP".

(,

Títol obra: Millora de l'abastament d'aigua pota le al nucli
de Saint Adrià i al nucli de Tendrul, i construcció d'un nou
dlpòslt d'aigua al nucli de Gurp i al nucli die les Masies,
, de SlJter anya.
..
Pressupost
de contracte:
308.329,38 €.- (IVA inclòs)
Forma i procediment d'adiudlcacíó: Concurs i tramitació, ordlnàría

Títol obra: Xarxa clavegueram Raval i pavimentació carrers
de Santa Engrà'cia 2a fase.a,
Pressupost de contracte:
174.757,30
€.- (IyA inclòs)
Forma i procediment d'adjudicació: Concurs i tramitació ordinària.

Títol obra' Xarxa de distribució
d'aigua
Aulàs.
Pressupost
de contracte:
128.947,33 €.- (IVA inclòs)
Forma i procediment d'adjudkadó: Concurs i tramitació ordinària.
Títol obra: 'Ob es d'urbanltzaclé carrer Castell de
Vilamitjana.
'. .
.
Pressu post de contracte :54.455,90
€.- (IVA Inclòs)
Forma j procediment d'a1djudicaci,ó: Concurs i tramitació ordinària.

Titol obra: Reforç del ferm i millora de vialita't a dlferens

carrers de TREM P
Pressupost de contracte:

"
190.821,"30 €.- (IVA inclòs)
Forma I procediment d'adjudicació': Subhasta i tramitació ordlnària
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