AJUNTAMENT D’ASPA
Plaça de la Vila, 7
25151 ASPA (El Segrià)

ajuntament@aspa.cat
Tel. 973122113 Fax. 973122000

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia 89/2019 de data 28 d’octubre de 2019 s’aprova l’expedient de Concessió
administrativa d’ús privatiu del bar-restaurant del Casal So de Nostre d’Aspa i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que han de regir el procediment de licitació esmentat,
disposant l’obertura del procediment de licitació, mitjançant tramitació urgent i pel procediment obert.
En compliment d’allò previst a l’article 66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels ens locals, es sotmet a informació pública el Plec de clàusules
administratives que ha de regir el procediment esmentat, que resten publicats en el perfil del contractant,
per un termini de 15 dies naturals, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) i al taulell
d’anuncis de la corporació per tal que puguin presentar-se al·legacions i suggerimetns, si s’escau.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació, els plecs
s’entendran definitivament aprovats, sens perjudici del tràmit de certificació.
Simultàniament, s’anuncia el procediment de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida
(BOP), al perfil del contractant i al tauler d’anuncis de la corporació, per tal que en el termini de quinze
dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOP, els interessats
puguin presentar les seves proposicions condicionada a l’aprovació definitiva del plec de clàusules, pel
que si es presentessin al·legacions caldrà suspendre el procediment de contractació ja que s’ha iniciat
simultàniament.

1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament d’Aspa
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-Intervenció
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Concessió administrativa de l’ús privatiu del bar-restaurant del Casal So de Nostre
d’Aspa.
b) Lloc d’execució: Plaça de la Vila, 7 25151 Aspa (Lleida)
c) Termini: 1 any. Aquest termini es prorrogarà automàticament fins a un màxim de quatre anys,
sempre i quan cap de les dues parts renunciï a la seva pròrroga.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment obert.
c) Forma: Mitjançant diversos criteris d’adjudicació
4. Cànon del contracte
2.000 euros anuals

AJUNTAMENT D’ASPA
Plaça de la Vila, 7
25151 ASPA (El Segrià)

ajuntament@aspa.cat
Tel. 973122113 Fax. 973122000

5. Garantia
Garantia definitiva 1.500 euros
6. Obtenció de documentació i informació
a) Ajuntament d’Aspa, emplaçat a la Plaça de la Vila número 7, 25151 Aspa. Telèfon 973-122113/
626926658, Fax 973-122000 i correu electrònic ajuntament@aspa.cat.
b) Al Perfil del contractant de la pàgina http://aspa.ddl.net
7. Presentació de les ofertes
a) Data límit per presentar-les: 15è dia natural a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci
al BOP.
b) Documentació que s’ha de presentar:
Particulars.

La indicada en el Plec de Clàusules Administratives

c) Lloc de presentació: Oficina de l’Ajuntament d’Aspa (Plaça de la Vila número 7).
8. Obertura de proposicions

Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, i en un màxim de cinc dies naturals.
S’informarà degudament a tots els ofertants. L’acte d’obertura de les proposicions és públic.
Altres informacions
Veure Plec de clàusules administratives particulars.
Aspa, 30 d’octubre de 2019
L’alcaldessa

Maria José Invernón Mòdol

