
 

PROGRÉS SELVATÀ, SOCIETAT LIMITADA MUNICIPAL 
 
 
ANUNCI 
 
Aprovat inicialment el plec de clàusules economicoadministratives reguladores del 
contracte  d’explotació del bar de les piscines d’estiu de la Selva del Camp (2017), es 
sotmet a informació pública per un període de quinze dies per a la presentació 
d’al.legacions i reclamacions. En cas que no se’n presenti cap es considerarà aprovat 
definitivament. 
 
Simultàniament s’anuncia la convocatòria del concurs, si bé aquest s’ajornarà el temps 
necessari en el cas que es presentin reclamacions contra el plec de clàusules. 
 
1.- Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Progrés Selvatà, societat limitada municipal. 
b) Dependència que tramita l’expedient: Gerència 
c) Número de l’expedient: 444/2017 
 
2.- Objecte del contracte 
 
Descripció de l’objecte: prestació del servei de bar a les piscines d’estiu. 
 
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
 
Tramitació: ordinària. 
Procediment: obert amb mesures eficients de contractació. 
Forma: concurs (Memòria del servei 40 p; autoocupació 10 p).  
 
4.- Pressupost base de licitació. 
 
El valor estimat del contracte és de 800,00 Euros/mensuals, per 4 mesos.  
 
5.- Garanties 
a) Provisional: No s’exigeix. 
b) Definitiva: 1.000,00 €, que s’haurà de constituir en el termini de deu dies a comptar 

des del moment de la notificació de l’adjudicació. 
 
6.- Obtenció de la documentació i informació 
 
El plec d’aquesta licitació pot ser consultat i es pot obtenir a les següents adreces: 
 
a) Entitat: PROSEL SLM 
b) Domicili: Plaça Major, 4 
c) Localitat: La Selva del Camp, CP 43470 
d) Telèfon: 977844007. Fax: 977844714. 
e) Web: www.laselvadelcamp.cat 
f) La documentació, el plec de clàusules i la informació es podrà obtenir fins el dia de 

finalització de la presentació de proposicions. 
 

http://www.laselvadelcamp.cat/�


 

7.- Presentació d’ofertes 
 
a) Data límit de presentació: quinze dies naturals posteriors a la data de publicació de 

l’anunci al perfil de contractant. Si l’últim dis fos dissabte o festiu, el termini 
finalitzarà el primer dia hàbil següent. 

b) Documentació a presentar: D’acord amb la clàusula 9 del Plec (declaración 
responsable segons l’annex 1, proposició segons l’annex 2 i memoria de prestació 
del servei). 

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de la Selva del Camp, en 
horari de dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h, i dimarts de 17:30 a 19:00 h. 

 
8.- Obertura de pliques 
 
a) Entitat: Ajuntament de la Selva del Camp 
b) Dependència: Sala de sessions 
c) Data: el primer dimarts hàbil següent al de la finalització del termini per a la 

presentació de proposicions. 
d) Hora: 13:00 hores. 
 
 
Es fa públic per a informació general 
 
 
 
 
El President, 
JOSEP MASDEU ISERN 
 
La Selva del Camp, 26 d’abril de 2017 
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