AJUNTAMENT DE GARCIA
(Ribera d’Ebre)

AJUNTAMENT DE GARCIA
Edicte
L'Ajuntament de Garcia mitjançant acord de junta de govern de data 30 de gener de
2014 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha regir la
concessió demanial per la utilització i explotació de bar del Casal de Maig i la gestió
del servei del Telecentre.
En el mateix acte, es va disposar l'obertura simultània de l'expedient de licitació i
adjudicació, pels tràmits del procediment obert, amb caràcter d’urgència.
D'acord amb l'article 277.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003,i amb la conformitat
amb l’establert a l’art. 112.1 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'esmentat plec de
clàusules se sotmet a tràmit, amb caràcter d’urgència, d'informació pública per un
termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
Simultàniament es convoca, si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit
d'informació pública del plec, concurs públic obert per a l'adjudicació del contracte
esmentat, d'acord amb les referències que s'inclouen a l'annex d'aquest anunci.
La versió íntegra del Plec de clàusules administratives particulars i la resta de
documentació que es deriva de l'expedient de contractació resta a disposició dels
interessats a la Secretaria General de l'Ajuntament de Garcia. Se'n pot obtenir còpia i
pot ésser consultada de dilluns a divendres, de les 12 a les 14:00 hores. El plec també
es podrà trobar a la web municipal www.garcia.cat i al perfil del contractant.
Garcia, 7 de febrer de 2014.
Joan Marimon i Castellví
L’alcalde
ANNEX
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Garcia.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: C/Major 31
3. Localitat i Codi postal: Garcia 43749
4. Telèfon: 977 400638
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5. Fax: 977 402582
6. Correu electrònic: aj.garcia@altanet.org
7. Data límit d'obtenció de documentació i d'informació: la mateixa en què s'acabi el
termini de presentació de proposicions.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: concessió demanial.
b) Descripció de l'objecte: "Concessió demanial per la utilització i explotació de bar del
Casal de Maig i la gestió del servei del Telecentre”.
c) Lloc d'execució / lliurament: Garcia
1. Domicili: C/ Centre 6
2. Localitat i codi postal: Garcia 43749.
d) Termini d'execució: quatre anys.
e) Admissió de pròrroga: sí
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d'adjudicació: els previstos a la clàusula 17 del plec regulador
4. Garanties exigides:
a) Garantia definitiva: 1.200 euros.
5. Requisits específics del contractista:
a) Classificació exigida: no s'exigeix.
6. Lloc i termini de presentació d'ofertes: a l’Ajuntament de Garcia de les 12.00 a les 14
hores (de dilluns a divendres) i qualsevol altra manera que determini la Llei 30/1992. El
termini de presentació és de 13 dies naturals comptats a partir de la publicació de
l’anunci al BOPT.
7. Obertura de les ofertes: d’acord amb allò previst a la clàusula 18 del plec regulador .
8. Despeses de publicitat:
Són a càrrec de l'adjudicatari fins a un màxim de 200 euros.

Nif P4306600J
C. Major,
Signat electrònicament
per Perfil del -contractant
Date: 2014.02.12 12:37:31 GMT+01:00
Raó: Aprovant la publicaciï¿½ del document
Lloc: Tarragona

31 - 43749 GARCIA - Tel 977 400638 - Fax 977 402582

