
  

  

ANUNCI 
 

Per decret d’alcaldia número 219/2019 de data 8 de maig de 2019 s’ha  
Iniciat l’expedient per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini 
públic per a l’explotació del bar en el recinte de les piscines municipals 
durant la temporada d’estiu 2019 i aprovat les bases que regiran aquest 
procediment d’atorgament de la llicència. 
 
D’acord amb l’establert a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, es procedeix a fer pública aquesta licitació: 
 
 

1. ENTITAT ADJUDICADORA 
 
a) Organisme: Ajuntament de Cardona 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Unitat de 

Contractació         
c) Obtenció de documentació i informació: 

- Entitat: Ajuntament e Cardona 
- Domicili: Plaça de la Fira, número 1 
- Localitat i codi postal: 08261- Cardona 
- Telèfon: 93 869 10 00  
- Fax: 93 869 29 01 
- Correu electrònic: fuentespc@cardona.cat 
- Direcció d’Internet del perfil del contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat (perfil Ajuntament de 
Cardona)                                                                                                                                                                     

d) Número d’expedient: 898/2019 
 
 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) Descripció de la prestació: Atorgament de la llicència d’ús privatiu del 

domini públic per a l’explotació del bar en el recinte de les piscines 
municipals durant la temporada d’estiu 2019. 

b) CPV: 55410000-7 (serveis de gestió de bars) 
c) Divisió en lots: no 
d) Lloc d’execució: Recinte de les piscines municipals de Cardona 
e) Durada del contracte: del 22 de juny fins a l’1 de setembre de 2019 
 
 
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 

 
a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: obert  
c) Tipus: autorització demanial (llicència d’utilització privativa d’un be de 

domini públic) 
d) S’aplica acord marc: no 
e) S’aplica subhasta electrònica: no 



  

  

f) Criteris d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa d’acord 
amb la clàusula 13a de les bades i amb diversos criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica i que depenen d’un judici de valor. 

 
 

4. PRESSUPOST BASE: 
 

a) Cànon: el beneficiari de la llicència haurà d’abonar un cànon per l’ús 
privatiu del domini públic de 300,00 € (tres-cents euros) per tota la 
temporada. Aquest import podrà ser millorat pels licitadors en les 
seves proposicions. 

b) Admissió de variants: no 
 
 

5. GARANTIES 
 

a) Provisional: no s’exigeix 
b) Definitiva: no s’exigeix 

 
 

6. DATA LÍMIT D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes.  
Si es sol·licita informació addicional o complementària, es facilitarà 
almenys sis dies abans que finalitzi el termini de presentació 
d’ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una antelació 
mínima de deu dies respecte aquesta data (clàusula 11a de les 
bases) 
 
 

7. PRESENTACIÓ D’OFERTES O SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 
 

a) Termini: Les empreses disposaran d’un termini de quinze dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de 
licitació al perfil del contractant 
 
El termini de presentació de pliques finalitzarà a les 14:00 hores del 
darrer dia. 

 
b) Documentació a presentar: l’especificada en la clàusula 12a de les 

bases. 
 

c) Forma de presentació: les proposicions (sobre 1, 2 i 3) s’hauran de 
presentar al Registre general en la forma que determina el plec de 
clàusules administratives.  

 
Cardona, 8 de maig de 2019 
L’Alcalde-President, 
Ferran Estruch Torrents 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de AJUNTAMENT DE CARDONA
	2019-05-08T14:42:08+0200
	Cardona
	FERRAN ESTRUCH TORRENTS - DNI 77744974Y (SIG)
	Ho accepto




