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Administració Local

2016-03903
Ajuntament dels Pallaresos

EDICTE

De conformitat amb l’establert a la Resolució d’Alcaldia de data 4 de maig de 2016, mitjançant el present anunci 
s’efectua convocatòria per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de la concessió de domini públic de les 
instal·lacions ubicades a l’Avinguda Catalunya nº 10 (piscina municipal), que comprenen local destinat a bar- 
cafeteria i xiringuito annexos a la mateixa, qualifi cat com a bé de domini públic, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora.
- a) Organisme: Ajuntament dels Pallaresos.

2. Objecte de la concessió.
- a) Descripció de l’objecte: concessió de domini públic de les instal·lacions ubicades a l’Avinguda Catalunya nº 10, 

que comprèn els locals destinats a bar-cafeteria i xiringuito annexos a la piscina municipal.
- b) Termini de concessió: dos (2) anys amb un (1) any opcional de pròrroga.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
- a) Tramitació: Ordinària
- b)  Procediment: Obert (diversos criteris d’adjudicació).

4. Contraprestació a càrrec del concessionari: cànon mensual establert al plec de clàusules econòmic administratives 
i tècniques particulars que han de regir la concessió administrativa de domini públic de l’ús privatiu del bar cafeteria 
i xiringuito de la piscina municipal.

5. Garantia Defi nitiva: 5% del preu del contracte.

6. Obtenció de documentació i informació.
- a)  Entitat: Ajuntament dels Pallaresos.
- b)  Domicili: Av. Catalunya nº 8
- c)  Localitat i codi postal: Els Pallaresos (43151).
- d)  Telèfon: 977.610.600.
- e)  Fax 977.610.568.

7. Presentació de les ofertes:
a)  Data límit de presentació: 30 dies des de la publicació del present anunci al BOP, al tauler d’anuncis i al Perfi l del 

Contractant d’aquest Ajuntament (www.ajuntamentdelspallaresos.cat).
 Se sotmet així mateix a informació pública per termini de 30 dies el projecte relatiu a la concessió de domini públic 

de les instal·lacions ubicades a l’Avinguda Catalunya nº 10, que comprèn la local destinat a xiringuito annex a la 
piscina municipal, i de les corresponents bases de la licitació, d’acord amb el que disposa l’article 87.4 del Reial 
Decret 1372/1986, de 13 de juny, a l’efecte de presentació de les reclamacions que s’estimin. En cas de produir-
se alguna reclamació, se suspendria la present licitació fi ns la resolució d’aquella.

8. Obertura de les ofertes: l’obertura del Sobre nº1 (Documentació Administrativa) tindrà lloc a les 17:00 hores del 
primer dimarts hàbil següent al dia d’acabament del termini de presentació de proposicions.

9. Despeses d’anuncis: a càrrec de l’adjudicatari segons Plec de Clàusules Administratives reguladores de la 
Concessió.

Els Pallaresos a 10 de maig de 2016.
L’alcalde, Josep Mª Nolla Cabellos.
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