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ANUNCI  
Del contracte de gestió de serveis públics per a l'explotació de bar-
restaurant del Casal Flor de Maig de Gratallops (Priorat) 
 
Per acord del Ple, de data 29 de juny de 2020, s'ha aprovat el plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del contracte de gestió de serveis 
públics per a l'explotació del bar-restaurant del Casal Flor de Maig i menjador 
escolar de Gratallops (Priorat), i simultàniament s'anuncia el concurs públic per 
tramitació ordinària per a la seva adjudicació. 
 
 
1. Objecte del contracte: 
a) Descripció de l'objecte: Contracte de gestió de serveis públics per a 
l'explotació del servei de bar-restaurant del Casal Flor de Maig i menjador 
escolar de Gratallops (situat a la planta baixa). 
b) Termini del contracte: s'estableix en dos anys inicials, prorrogables fins a un 
total de quatre anys, en pròrrogues d’un any. 
 
2. Tramitació i procediment: 
a) Tramitació: ordinària.  
b) Procediment: obert, amb diversos criteris d’adjudicació. 
c) Licitació electrònica: no. 
 
3. Cànon del contracte de gestió de serveis públics: 
Mínim de 200 eur/mensuals 
 
4. Garanties: 
No s’exigeix garantia provisional  
La definitiva serà equivalent a 2 mensualitats del cànon resultant. 
  
5. Obtenció de documentació i informació: 
a) Entitat: Ajuntament de Gratallops 
b) Domicili: C/ de Dalt, sn 
c) Localitat: 43737 Gratallops  
d) Telèfon i Fax: 977 839 295 
 
6. Requisits específics del contractista: 
a) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives 
particulars.  
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7. Presentació d'ofertes: 
a) Data límit de presentació: del 27 de juliol al 13 d’agost de 2020. 
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla el plecs de clàusules 
administratives particulars.  
c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 5.  
 
8. Obertura de les ofertes: 
L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la 
Sala de Plens de la corporació, la data que s’indicarà al perfil de contractant.  
 
 
Gratallops, 15 de juliol de 2020 
 
L'Alcalde, 
XAVIER GRACIA JUANPERE 
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