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Administració Local

2016-00977
Ajuntament d’Aldover

EDICTE

Anunci de l’Ajuntament d’Aldover relatiu a la concessió de l’ús privatiu de domini públic per a l’explotació del bar 
situat al Casal Municipal.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d’Aldover
b) Número d’expedient: 5/2016

2. Objecte.
a)  Descripció: L’objecte del present plec de clàusules és la concessió d’ús privatiu de l’espai de domini públic que 

es grafi a i delimita en l’Annex I i que es destinarà a l’ explotació de l’activitat de bar.
b)  Durada: La durada de la concessió serà de 2 anys, a comptar de la data de signatura del corresponent contracte 

en document administratiu. Aquest període podrà ser prorrogat, per acord exprés de les parts, fi ns a un màxim 
de 2 anys més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.

4. Cànon anual.
El cànon anual mínim a oferir per la concessió serà de 600’00 EUR (més l’IVA corresponent), millorable a l’alça.

5. Garanties.
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Defi nitiva: 600,00 €.

6. Obtenció de documentació.
a) Documentació: Perfi l del contractant pàgina web Ajuntament d’Aldover.
b) Pàgina web: www.aldover.cat

7. Requisits específi cs del concessionari, forma, contingut i termini per a la presentació de proposicions.
Clàusula 12 del Plec.

8. Mesa de Contractació i obertura de pliques.
Clàusula 14

9. Criteris d’adjudicació.
Clàusula 13

10. Despeses dels anuncis.
A càrrec de l’adjudicatari. Import màxim de despeses: 500,00 €.

11. Informació pública del plec.
No se sotmeten a informació pública.

Aldover, 4 de febrer de 2016.
La secretària-interventora, Mercè Colomé Escurriola. 
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