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Núm. 3675
AJUntAment d’AiGUAViVA 

Anunci de convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació d’una 
concessió administrativa 

De conformitat amb resolució d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2017, 
mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del concurs per 
procediment obert per a l’adjudicació de la concessió administra-
tiva d’ús privatiu del bar-cafeteria amb terrassa, situat a la piscina 
municipal d’aquesta localitat i qualificat com a bé de domini públic, 
de conformitat amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Alcaldia
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria municipal

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: concessió demanial consistent en l’ex-

plotació del bar-cafeteria amb terrassa de la piscina municipal 
d’Aiguaviva.

b) Termini d’execució: Un any, més un any prorrogable.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs, oferta econòmicament més avantatjosa, diver-

sos criteris de valoració.

4. Cànon d’explotació: no determinat, subjecte a la proposta per part 
del licitador. 

5. Garantia provisional: No s’estableix.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament d’Aiguaviva
b) Domicili: plaça constitucional, n.1
c) Localitat i codi postal: 17181
d) Telèfon: 972235007
e) Telefax: 972235461
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: data límit pre-

sentació propostes.
g) perfil del contractant: www.aiguaviva.cat
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7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a partir de la 

publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona.
b) Documentació que integrarà les ofertes: la detallada en el plec 

de clàusules regulador.
c) Lloc de presentació: l’indicat en el punt 6.

8. Obertura de les ofertes: primer dimecres hàbil després finalització 
termini presentació ofertes.

Aiguaviva, 27 d’abril de 2017 

Joaquim Mateu Bosch 
Alcalde 


