ANUNCI de l’Ajuntament de Vilablareix, sobre convocatòria de concessió
demanial de tres locals del Viver d’empreses.
La Junta de Govern local en sessió ordinària de data 5 de setembre de 2019 va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives i va disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació de tres locals del Viver d’empreses en règim de concessió demanial.
-1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Vilablareix
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

Locals
B
K
L

Superfície Renda Base
útil
mensual
2
80,10 m
400,50 €
2
57,11 m
285,55€
43,95 m2
219,75€

-3 Tramitació. procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert
- 4 Garantia Provisional:
Cap.
-5 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat. Ajuntament de Vilablareix
b) Domicili: C/ Perelló, núm. 120.
c) Localitat i codi postal: Vilablareix, 17180.
d) Telèfon: 972-40 50 01.
e) Fax: 972-23 87 64.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: la data límit per a presentació de
proposicions.
g) Perfil del contractant: www.vilablareix.cat
-6 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: quinze dies naturals posteriors a la publicació de l’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el perfil del contractant. Si aquest
dia s’escau en dissabte o dia festiu, aquest s’ajornarà fins el primer dia hàbil següent.
b) Documentació que s’ha de presentar: La que detallen els plecs de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que s’indica al punt 5.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a partir del
següent a l’obertura de les proposicions.
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-2 Objecte del contracte:
Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar projectes empresarials presentats
per persones emprenedores per ocupar tres locals que a continuació detallem:

-7 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Vilablareix.
b) domicili: C/ Perelló, 120
c) Localitat: 17180 Vilablareix
d) Data: s’indicarà en el perfil del contractant.
-8 Altres informacions:
La valoració de les proposicions presentades es farà en base als criteris que figuren en
el plec de clàusules.

L'ALCALDE
Sr. David Mascort i Subiranas

Signatura: CN=DAVID MASCORT SUBIRANAS - DNI
40319965E (AUT), SERIALNUMBER=IDCES40319965E, G=DAVID, SN=MASCORT SUBIRANAS
- DNI 40319965E, T=ALCALDE-PRESIDENT,
OU=Treballador públic de nivell alt d'autenticació,
OID.2.5.4.97=VATES-P1722900F, O=Ajuntament de
Vilablareix, C=ES
Data: 07/10/2019 12:18:57
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Vilablareix, a 24 de setembre de 2019

