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Administració Local

2018-00747
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA

Per Decret d’Alcaldia núm. 6/2018 de data 24 de gener de 2018, es resol aprovar i sotmetre a informació pública 
durant un termini de 10 dies hàbils el plec de clàusules administratives particulars de la concessió administrativa 
d’ús privatiu del domini públic municipal del bar–cafeteria del casal municipal “El Rossinyol”. Dins d’aquest termini 
d’exposició pública es podran formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb l’art. 66.1. del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. En el cas que no es 
presentin reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà defi nitiva i no caldrà adoptar un acord exprés.
Simultàniament en el mateix acord ha estat aprovat concurs públic disposant l’obertura del procediment d’adjudicació 
de la concessió administrativa, la convocatòria del qual s’anuncia tot seguit:

1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: C-2/2018

2. Objecte.
Descripció de l’objecte: la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic municipal del bar–cafeteria del 
casal municipal “El Rossinyol”, situat al carrer Rossinyol, 8 d’aquest municipi.
Durada de la concessió: 1 any, prorrogable 3 anys més

3. Tramitació i procediment.
Tramitació: urgent
Procediment: obert, amb diversos criteris d’adjudicació.

4. Cànon concessional:
Import de licitació: 650,00 € més IVA

5. Règim de Garanties:
Garantia defi nitiva: 1.800,00€

6. Obtenció de documentació i informació.
Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Plaça de la Vila, 3
Vilalba dels Arcs, 43782
Telèfon: 977 43 80 02
Correu electrònic: aj.vilalba@altanet.org
Web municipal (perfi l del contractant): http://www.vilalba.altanet.org/
Data límit d’obtenció de documents i informació: 7 dies naturals des de la publicació en el BOPT.

7. Requisits de solvència: .
Els establerts en la clàusula 11a del Plec de clàusules. 

8. Criteris d’adjudicació: 
Els establerts en la clàusula 13a del Plec de clàusules.

9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 7è dia a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el BOPT.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 12a 
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament 
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest fet, al 
correu electrònic aj.vilalba@altanet.org
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10. Despeses d’anuncis: 
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 600,00 €.

L’alcalde, Isidro Sampé Busom
Vilalba dels Arcs, 24 de gener de 2018
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