AJUNTAMENT D’ALCANÓ
De conformitat amb l’Acord de Ple de data 18 de setembre de 2019, s’efectua
convocatòria de concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic,
per concurs de procediment obert simplificat, de la concessió de la gestió i
explotació del Centre de Convivència Social, conforme a les següents dades:
ANUNCI
1 - Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament d'Alcanó
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: Contractació 5/2019
2 - Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Arrendament de la planta baixa del Centre de
Convivència Social
b) Divisió per lots i número: únic
c) Lloc d'execució: Alcanó
d) Termini d'execució: 1 any. Pròrroga automàtica per períodes anuals.
e) Indicació de si l’execució comprèn l’execució d’obres: no
3 - Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat
c) Forma: criteris d’adjudicació de la clàusula 15 del plec de clàusules
particulars.
4 - Garanties:
No es demana fiança provisional. La garantia definitiva serà de 3.000 €.
5 - Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d'Alcanó
b) Domicili: C/. Major, 13
c) Localitat i codi postal: Alcanó 25162
d) Telèfon: 973 136 500
f) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=3606825&cap=Ajuntament d'Alcanó
e) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a l’últim dia de
presentació de propostes.
6 - Requisits específics del contractista:
Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

7- Presentació d'ofertes o sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: les propostes es presentaran a la Secretaria,
durant el termini de 10 dies naturals posteriors, a comptar des del dia següent
de la publicació d'aquest Anunci de licitació en el perfil del Contractant.
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla en el plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 5.
8 - Obertura de les ofertes:
L'acte d'obertura de les proposicions tindrà lloc a la Sala d'Actes de la
corporació. La data i l’hora seran notificats als licitadors.
9 - Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’Ajuntament.
Alcanó, 18 de setembre de 2019.
Xavier Prunera Cebrià
Alcalde

