
 

De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques, en sessió de 13 de febrer de 2019, per mitjà del present anunci 
s'efectua convocatòria  del  procediment  obert  amb determinació de varis criteris de 
valoració, per a l'adjudicació del contracte de concessió  d’ús privatiu del domini públic 
per  l'explotació  de servei  de bar durant  la  Festa  de Carnaval  2019 de les Borges 
Blanques, d’acord amb les següents dades:

1. Administració contractant:
a) Organisme: Ajuntament de les Borges Blanques
b) Domicili: c/ Carme 21
c) Localitat i CP: Les Borges Blanques, 25400
d) Telèfon: 973142850. Telefax: 973143170
e) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
f)  Tipus de procediment: Obert  
g) Publicitat: Sí
h) Tipus de contracte: Contracte de concessió de l’ús privatiu del domini públic.
i)  Tramitació: Ordinària
j)  Criteris d’adjudicació: Diversos

2. Objecte:
a) Descripció: Explotació del servei de bar de la Festa de Carnaval 2019
b) Lloc d’execució: Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques
c) Termini d’execució del contracte: la tarda-nit del dia 16 de març de 2019.

3. Obtenció de documentació i informació:
a)  Pàgina  web  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques. 
http://www.lesborgesblanques.cat/

4. Requisits específics del contractista:
Els especificats en el plec de clàusules.

5. Criteris d’adjudicació de les ofertes:
Els especificats en el plec de clàusules

6. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació i horari: en el termini de DEU (10) dies naturals, comptats 
des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci a l’e_tauler i a la pàgina web 
de l’Ajuntament.
b)  Documentació  que  s’ha  de  presentar:  la  detallada  al  Plec  de  clàusules 
administratives particulars.
c)  Lloc  de  presentació: Oficines  d’atenció  ciutadana.  C/  Carme,  21  les  Borges 
Blanqaues.

7. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: 
Català o Castellà

Les Borges Blanques, 14 de febrer de 2019

L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré 
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