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Edicte sobre aprovació inicial d’un plec de clàusules i licitació d’un contracte per 
la gestió del bar de les piscines, en la modalitat d’arrendament, procediment 
obert  
L’Ajuntament de Llardecans per resolució núm. 16 de l’Alcaldia de 8 de maig     
de 2018, ha aprovat l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 
de la gestió del recinte de les piscines i bar annex en la modalitat ’arrendament 
i els plec de clàusules reguladores.  
Per tant, de conformitat amb el que estableix l’article 277.1 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en relació amb els art. 119 I 156 del la Llei de 
Contactes del sector Públic, al haver-se declarat la urgència  s’estableix que : 
 s’exposa al públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de la publicació d’aquest anunci  a eTauler d’aquest Ajuntament, perquè es 
puguin presentar reclamacions. Si no se’n presenten s’entendrà aprovat 
definitivament  sense necessitat de l’adopció de cap ulterior acord.  
Simultàniament, s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta 
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, si bé aquesta s’ajornarà 
quan sigui necessari en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec 
de condicions.  
Entitat adjudicadora  
Organisme: Ajuntament de Llardecans  
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria  
Objecte: Gestió del  bar de les piscines de Llardecans.  
Termini: del 15 de juny al 11 de setembre de 2018.  
Cànon: 600  euros Mínim per temporada.  
Presentació de proposicions: dins els 15 dies hàbils següents comptats a partir 
del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província.  
Documents a aportar: els assenyalats al Plec de condicions el qual estarà 
disponible a la pàgina web de l’Ajuntament: http://www.llardecans.cat  i a  la 
secretaria de l’Ajuntament. 
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament en hores 
d’oficina, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores 
Llardecans, 8 de maig de 2018   
L’alcaldessa,  
 
 
 
 
 
Carme Pinyol Oró 
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