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AJUNTAMENT DE RIUDOMS  
 
 
ANUNCI 
 
De l’Ajuntament de Riudoms, sobre la convocatòria de licitació per la concessió de l’ús  
privatiu d’un bé de  domini públic municipal, amb transformació. 
 
Mitjançant aquest anunci es fa pública l’aprovació per la Junta de Govern Local, de 28 
d’octubre de 2015, del projecte de concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del bar-
restaurant dels equipaments esportius, situat als camps de futbol del carrer Salvador Espriu, 
de Riudoms, amb transformació mitjançant l’execució d’obres i instal·lacions 
complementàries per procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, així com la 
convocatòria de licitació.  
 

1. Entitat adjudicadora: 
a) Organisme: Ajuntament de Riudoms. 
b) Número d’expedient: 70/2015-SECR. 

 
2. Objecte del contracte: 

a) Descripció de l’objecte: concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del bar-
restaurant dels equipaments esportius, situat als camps de futbol del carrer 
Salvador Espriu, de Riudoms, s/n. 

b) Lloc d’execució: Riudoms. 
c) Durada del contracte: 15 anys. 

   
3. Tramitació, procediment i forma d’execució: 

a) Tramitació: ordinària. 
b) Procediment: obert, amb varis criteris d’adjudicació. 

   
4. Cànon de la concessió: 360,00 euros mensuals, millorable a l’alça (impostos no 

inclosos). 
       

5. Garanties: 
Provisional: no s’exigeix. 
Definitiva: 3.240,26 €. 
 

6. Obtenció de documentació i informació:  
a) Entitat: Ajuntament de Riudoms. 
b) Domicili: C/ Major, 52. 
c) Codi Postal i localitat: 43330 Riudoms. 
d) Telèfon: 977 85 03 50  
e) Fax: 85 12 64 
f) Perfil del contractant a la pàgina web: www.riudoms.cat  
g) Adreça electrònica: ajuntament@riudoms.cat 

 
7. Requisits específics del concessionari: 

a) Capacitat: la que s’indica a la clàusula 10 i 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques. 

b) Altres requisits: els establerts en les altres clàusules del Plec de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques. 
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8. Criteris de valoració de les ofertes, d’acord amb la clàusula 17 del plec: 

a) Proposició econòmica.......................................................    0 a  80 punts 
b) Proposta de millores  ........................................................   0 a  20 punts 

 
9. Presentació d’ofertes: 

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de la publicació d’aquest 
anunci al BOP, a les 14 hores. 

b) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla la clàusula 12, 13 i 14 del 
plec de les clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques. 

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Riudoms, al carrer 
Major, número 52,  de Riudoms, o bé per correu, avisant per FAX o per correu 
electrònic. 

 
10. Obertura de les ofertes: 

a) Organisme: Ajuntament de Riudoms. 
b) Domicili: Sala d’actes de l’Ajuntament, C. Major, 52 
c) Localitat i codi postal: 43330  Riudoms. 
d) Data i hora: es farà pública mitjançant publicació en el perfil del contractant. 
 

11. Altres informacions: 
Les que figuren al plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques. 
 

12. Despeses dels anuncis: A càrrec de l’adjudicatari. 
 
 
Riudoms, 11 de novembre  2015 
 
 
La secretària,  
 
 
 
 
Marta Cuesta Garcia 
 
 
 
 
 
 

 


