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Núm. 8365
AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS 

Anunci de licitació d’una concessió administrativa

Mitjançant resolució d’alcaldia de data 12 de juliol de 2013 es va 
resoldre convocar la licitació de la concessió de la gestió i explotació 
del bar ubicat al costat del centre cultural Puigventós (C/ Marinada, 
2). En aquest sentit, s’anuncia la convocatòria de licitació pel proce-
diment obert, tot atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa 
amb diferents criteris d’adjudicació, per bé que la licitació.

1.- Entitat adjudicadora.

a).- Organisme: Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.
b).- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c).- Obtenció de documentació i informació:
 1.-  Dependència: Secretaria Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.
 2.- Domicili: C/ Ajuntament, 4.
 3.- Localitat i codi postal: Avinyonet de Puigventós, 17742.
 4.- Telèfon: 972547069.
 5.- Fax: 952546818.
 6.- Correu electrònic: secretaria@avinyonetdepuigventos.cat
 7.- Adreça perfil del contractant: www.avinyonetdepuigventos.cat 

2.- Objecte del contracte.

a).-  Descripció: Concessió del servei de gestió i explotació del bar 
ubicat al costat del centre cultural Puigventós.

b).-  Lloc d’execució: C/ Marinada, 2, 17742-Avinyonet de Puigven-
tós.

c).- Durada de la concessió: 5 anys.
d).-  Admissió de pròrroga: El contracte es podrà prorrogar any a 

any si cap de les parts manifesta el contrari, de forma fefaent, 
amb almenys 1 mes d’antelació a la finalització del contracte o 
la pròrroga.

3.- Tramitació i procediment.

a).- Tramitació: Ordinària.
b).-  Procediment: obert, tot atenent a l’oferta econòmicament més 

avantatjosa amb diferents criteris d’adjudicació.
c).- Criteris d’adjudicació:
 c.1).- Criteris quantificables automàticament (màx. 9 punts).
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 c.1.1).- Cànon mensual: fins a un màxim de 3 punts.
 c.1.2).-  Acreditació d’haver treballat en el ram de l’hostaleria: 

fins un màxim de 3 punts.
 c.1.3).-  Per compromís de fomentar la feina en el municipi: fins 

un màxim de 3 punts.
 c.2).-  Criteris ponderables a través d’un judici de valor (màx. 6 

punts).
 c.1.1).-  Per la qualitat i característiques del projecte d’adequació 

del local: fins un màxim de 3 punts.
 c.1.2).-  Pel projecte d’explotació del local: fins un màxim de 3 

punts.

4.- Tipus de licitació.

Cànon de 300,00.-€/mes, millorable a l’alça.

5.- Garanties.

Garantia provisional: 540.-€.
Garantia definitiva: 3.000.-€.

6.- Presentació d’ofertes.

a).-  Data límit de presentació: 15 dies a comptar de la data de publi-
cació al BOP.

b).-  Lloc de presentació: Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós d’acord 
amb allò establert a la clàusula dotzena del plec de clàusules.

7.- Obertura d’ofertes.

a).-  Adreça: Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós (C/ Ajunta-
ment, 4).

b).- Localitat i codi postal: 17742- Avinyonet de Puigventós.
c).-  Data: El tercer dia hàbil següent a aquell en què finalitza el ter-

mini de presentació de proposicions, llevat que sigui dissabte o 
inhàbil, que es realitzarà el primer dia hàbil següent (11 h).

8).- Despeses d’anuncis:

A càrrec de l’adjudicatari.

Avinyonet de Puigventós, 12 de juliol de 2013 

Josep Mª Bartolomé Foraster 
Alcalde 


