
 

 
 

 

 

 
 

  
Expedient:  729/2016 Concessió Bar Restaurant Can Costa i Font 2016 
       
 

EDICTE 
 
El Ple de l’Ajuntament de Taradell, en  sessió de data 6 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar convocar concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió del bar i 
terrassa lateral del Centre Cultural Costa i Font de Taradell. 
 
Es convoca la licitació per l’esmentada contractació mitjançant procediment obert.  
 
1. Entitat Adjudicadora 
a) Organisme: Ajuntament de Taradell. 
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria-Intervenció. 
c) Número d'expedient: 729/2016-S. 
 
2. Objecte del contracte  
El present Plec té com a objecte la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini 
públic destinat a l’explotació comercial del bar i terrassa lateral del Centre Cultural 
Costa i Font de Taradell, de titularitat municipal, a risc i ventura de l'adjudicatari, 
mitjançant concessió administrativa amb plena subjecció a les condicions del plec de 
Clàusules Administratives. 
 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: Ordinària. 
b) Procediment: Obert. 
   
4. Durada del contracte  
La durada del contracte és de QUATRE ANYS, prorrogables DOS ANYS. 
 
5. Cànon 
L’adjudicatari haurà de satisfer a l’Ajuntament el cànon que hagi ofertat. 
 
6. Tipus 
El preu base de la contractació és el determinat a la clàusula quarta del plec de 
clàusules administratives particulars, de quantia mínima anual 1.540,56€, millorable a 
l’alça (CANÒN). Es rebutjaran les ofertes que estiguin per sota del tipus indicat. 
 
7. Garanties 
a) Garantia provisional: 1.540,56€, equivalent al 2% del valor del domini públic objecte 
de la concessió. 
 



 

 
 

 
b) Garantia definitiva: 2.301,84€, equivalent al 3% del valor del domini públic objecte de 
la concessió. 
   
8. Obtenció de documentació i informació 

a) Entitat: Ajuntament de Taradell. Secretària. 
b) Domicili: Carrer de la Vila, 45 
c) Localitat: 08552 Taradell 
d) Telèfon: 93 812 61 00 
e) Perfil del contractant: www.taradell.cat 

.  
9. Presentació d'ofertes 

a) Data límit de presentació: 20 DIES HÀBILS comptats des de l’endemà de la 
publicació de l’ anunci en el BOP i en el perfil del contractant, en horari de dilluns 
a divendres laborables de  9.00 a 14.00 hores i dilluns tarda de 16.00 a 19.00 
hores. En cas que s’escaigui en dissabte o festiu l’últim dia de presentació de 
proposicions s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent. 

b) Documentació a presentar: 
Sobre núm. 1: Documentació administrativa. 
Sobre núm. 2: Criteris avaluables segons judici de valor. 
Sobre núm. 3: Proposició econòmica. 

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament. 
 
10. Obertura d'ofertes: 
A la Casa Consistorial a les 10.00 hores, el proper dilluns hàbil posterior a l’acabament 
del termini per a la presentació de proposicions. 
   
11. Despeses d’ anuncis:  
Seran a càrrec de l’adjudicatari: fins a un màxim de 600 euros. 
 
 
Taradell,  2 de desembre de 2016 
 
Signat electrònicament: L'alcalde, Lluís Verdaguer Vivet 
 


