
 

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 d’abril de 2019, va aprovar l'expedient 
de l’adjudicació directa  de la concessió administrativa de parades i  magatzems del  Mercat 
Municipal de Badia del Vallès, així com el Plec de clàusules administratives, econòmiques i  
tècniques que regiran aquest procediment.

Tanmateix  es  convoca  la  licitació  i  s’exposa  al  públic  per  tal  que  els  interessats  puguin  
presentar al·legacions o suggeriments durant el període de vint dies, transcorregut el qual el  
plec esdevindrà definitiu.

Simultàniament els interessats podran presentar les seves proposicions durant aquest termini 
de vint dies en la forma i termini previstos en el Plec de Condicions.  

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

a) Organisme. Ajuntament de Badia del Vallès

b) Dependència que tramita l'expedient. Servei de Promoció econòmica i comerç de 
l'Àrea del Territori/ Secretaria general.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència. Oficina d'Atenció Ciutadana i Servei de Promoció econòmica i 
comerç 

2) Domicili. Av. Burgos s/n

3) Localitat i Codi Postal. Badia del Vallès 08214

4) Telèfon. 937182216

5) Telefax. 937182042

6) Correu electrònic. badia.comerç@badiadelvalles.net

7) Adreça d'internet del Perfil de Contractant.

https://www.badiadelvalles.cat/seccio.php?id=34

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació. Fins al [Determinar]

d) Número d'expedient: 550/2019.

2. Parades i magatzems del mercat municipal segons s’ubiquen al plànol de l’annex 4 i segons 
es detallen a continuació:

- Parada de venda núm. 41-46                     de 10,50 m2 

- Parada de venda núm. 42-43-44                de 15,75 m2 

- Parada de venda núm. 53-54-55                de 15,75 m2 

- Parada de venda núm. 58-59                     de 10,50 m2

- Parada de venda núm. 134-135                 de 10,50 m2

- Parada de venda núm. 150-151                 de 10,50 m2 
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- Parada de venda núm. 155-156                 de 10,50 m2 

- Magatzem núm. 54                                    de 12,71 m2

Les  ofertes  es  presentaran a l'Ajuntament,  davant  el  registre  general  ubicat  a  l'OAC,  dins 
l’horari de 9 a 14 hores.

Badia del Vallès, 8 d’abril de 2019

Document signat electrònicament al marge.

Eva Menor Cantador

Alcaldessa
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