Ajuntament de Bràfim
ANUNCI

Per Junta de Govern es va aprovar l'expedient i les Bases reguladores per l’atorgament
de la llicència d'ús privatiu del Bar del Centru ubicat a av. de Catalunya 30 i el bar ubicat
a les instal·lacions de la piscina municipal, zona de la Ermita de Loreto.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bràfim. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5DD0BDBB5835422BBB08CCBDCBAE1E51 i data d'emissió 14/10/2021 a les 10:33:46

Així mateix es va obrir la fase de licitació. Per mitjà de la present es publica l’anunci de
licitació, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de/Bràfim
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte.
Descripció de l’objecte: llicencia per activitat de bar
Durada de la llicència: 2 anys
3. Procediment.
Procediment: obert
4. Taxa per a la utilització privativa del bé de domini públic:
Import mínim millorable a l’alça: 300 euros mensuals
5. Règim de Garanties:
Import garantia: 2000,00 euros.
6. Obtenció de documentació i informació.
Entitat. Ajuntament de Ajuntament de Bràfim
Domicili: Plaça de la Vila 1
Codi postal
Telèfon:977620011
Correu electrònic: ajuntament@brafim.cat
Web municipal (perfil del contractant): www.brafim.cat
7. Requisits de solvència:
Els que venen determinats al plec de condicions punt 6
8. Criteris d'adjudicació:
Els que venen determinats al plec de condicions punt 10
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar de la data de publicació del present
anunci.
Documentació a presentar: La prevista a les Bases.
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Xavier Rius Garcia - DNI ** (SIG) el dia 14/10/2021 a les 10:32:59

Si la documentació no es presenta directament al registre de l’Ajuntament i es fa per
qualsevol altre mitjà previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 (LPACAP), caldrà fer anunci
d’aquest fet, com a màxim el darrer dia de presentació d’ofertes, al correu electrònic
ajuntament@brafim.cat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Bràfim. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5DD0BDBB5835422BBB08CCBDCBAE1E51 i data d'emissió 14/10/2021 a les 10:33:46

Contra l'aprovació de les Bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu
del bé domini públic es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Ajuntament de Bràfim, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des
del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa
la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Bràfim, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde
Xavier Rius Garcia.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Xavier Rius Garcia - DNI ** (SIG) el dia 14/10/2021 a les 10:32:59

