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Administració Local
2017-01707
Ajuntament de Santa Bàrbara
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 23 de febrer de 2017, aprovà Plec de condicions econòmiquesadministratives particulars que han de regir el concurs convocat per a l’adjudicació mitjançant procediment obert de
la llicència per a l’ús del domini públic concretat en el bar de les piscines municipals, les quals s’exposen al públic
durant el termini de vint dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial
de la província, als efectes de la presentació de possible reclamacions o al·legacions. Si durant el termini esmentat
no es presenta cap reclamació, el plec es considerarà definitivament aprovat.
Simultàniament es convoca l’acte licitatori que es durà a terme amb subjecció al que seguidament s’expressa, en
el benentès que, cas de formular-se reclamacions al plec de condicions, la licitació s’ajornarà fins que aquestes es
resolguin i s’anunciï de nou la convocatòria.
Es convoca concurs per a l’adjudicació de la llicència per a l’ús del domini públic concretat en el bar de les piscines
municipals que es durà a terme amb subjecció al que seguidament s’expressa:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Santa Bàrbara.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria general.
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Llicència de l’ús del domini públic concretat en el bar de les piscines municipals
Lloc d’execució: terme municipal de Santa Bàrbara.
Termini de duració: 2 + 2 anys.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Cànon base de licitació: 300,00 € anuals
5. Garanties.
a) Provisional: 360,00 €.
b) Definitiva: 900,00 €
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Santa Bàrbara.
Domicili: Rota de l’Alto, 2, 1r.
Localitat: Santa Bàrbara CP: 43570.
Telèfon i fax: 977/71.70.00 - 977/71.92.85.
b) Data límit d’obtenció d’informació i documentació: no s’estableix.
8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit: el termini serà de 26 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí oficial de la província.
b) Documentació que integra les ofertes: article 7 del Plec.
c) Lloc de presentació. Secretaria General de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
9. Obertura de les ofertes: Tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al d’acabament del termini de presentació de
proposicions, llevat que sigui dissabte cas en que es traslladaria al següent dia hàbil, a les 18,00 hores en el Saló
de Sessions de l’Ajuntament.
Santa Bàrbara, 1 de març de 2017
L’alcalde, Alfred Blanch Farnós
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7. Requisits específics del contractista: No se n’estableixen.

