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Dijous, 20 d'abril de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olvan

ANUNCI d'informació pública

Procediment: Gestió del patrimoni públic.
Concessió d'ús privatiu d'un bé de domini públic per adjudicació directa.
Expedient: EG-0230-2016-ALC.
Quadre clas.: 02-01-04.

El  ple  de  la  corporació,  en  sessió  celebrada  el  dia  22  de  desembre  de  2016,  va  prendre  entre  d'altres,  l'acord 
d'aprovació de l'expedient administratiu EG-0230-2016-HIS, amb la finalitat de procedir a la concessió demanial d'ús 
privatiu d'un espai situat a la planta baixa de l'edifici de la Casa de la vila, per a destinar-lo a FARMACIOLA.

Donat que no va presentar-se cap oferta en el termini de licitació habilitat a l'efecte, el Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 10 d'abril de 2017, la va declarar deserta.

En aquesta mateixa sessió plenària va aprovar-se la modificació del Plec de clàusules administratives particulars, i 
procedir a efectuar una segona licitació en els termes següents:

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació.

a) Organisme: Ajuntament d'Olvan.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria – intervenció.
c) Obtenció de la informació:

1) Dependència: Secretaria – intervenció.
2) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, s/n.
3) Localitat i codi postal: Olvan - 08611.
4) Telèfon: 93.825.00.13.
5) Correu electrònic: Olvan@diba.cat.
6) Adreça d'internet: www.olvan.cat.

2. Objecte de la concessió:

a) Tipus: ús privatiu de bé de domini públic.
b) Descripció: Local situat en planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, destinat a farmaciola.
c) Divisió per lots: no.
d) Termini: 10 anys.
e) Admissió de pròrroga: si.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: adjudicació directa.
c) Criteris d'adjudicació: veure plec de clàusules administratives particulars.

4. Pressupost base licitació:

a) Cànon: 2.400 EUR/anuals, segons plec de clàusules, a l'inici de la segona anualitat.

5. Presentació d'ofertes:

b) Termini: 25 dies naturals.
c) Licitadors: Resolució de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària de 20 de juny de 2016.
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Dijous, 20 d'abril de 2017

Recursos contra l'acte:

Aquest és un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d'impugnació separada. Tanmateix, es  
podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dret.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Olvan, 11 d'abril de 2017
L'alcalde president, Martí Orriols Soler

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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