
                                      AJUNTAMENT D´ESTELLENCS
                         APROFITAMENT LUCRATIU ESPAI PÚBLIC

Sent  d’interès  per  l’ajuntament  d´Estellencs  l´adjudicació  mitjançant  preu  per  aprofitament 
especial  de l´espai  públic-terrassa existent  sobre el  porxo localitzat a la Plaça Constitució d
´aquesta localitat, per a la seva explotació mitjançant la col·locació de cadires i taules durant l
´any 2019, pel Ple Municipal, reunit de forma legal en sessió en data de 7 de febrer 2019, es va  
prendre acord delimitant les condicions per les quals ha de regir la seva adjudicació i explotació,  
i per això es fa públic per al seu general coneixement i presentació d´ofertes pels interessats.

OBJECTE: Aprofitament especial de l´espai públic-terrassa existent sobre el porxo localitzat a 
la  Plaça  Constitució  de  la  localitat  d´Estellencs.  Col·locació  de  cadires  i  taules  amb ànim 
lucratiu.

TERIMNI DE LA CONCESSIÓ: Any natural 2019.

PREU DE SORTIDA: Mil dos-cents (1.350,00) euros, millorables a l’alça.
 
TERMINI  DE PRESENTACIÓ  D´OFERTES:  vint  (20)  dies  naturals  computats  des  del 
següent  a la inserció de l´anunci  al  tauló d´anuncis d´aquest  Ajuntament i  a la pàgina web  
municipal http://www.ajestellencs.net/

LLOC DE PRESENTACIÓ D´OFERTES:  La documentació es  presentarà,  dirigida al  Sr. 
Batle, a la seu de l´Ajuntament d´Estellencs, c/ Sa Síquia, nº 4, 07192 Estellencs, Mallorca- Illes 
Balears, tlf. 971 618 521 i fax 971 618 670, presencialment, en horari de 09:00 a 14:00 hores,  
mitjançant correu postal, havent de justificar la data el sol·licitant de l´enviament a l´oficina de 
Correos  i  anunciar  a  l´òrgan  adjudicador  la  remissió  de  l´oferta  al  mateix  dia  de  la  seva  
imposició o, mitjançant la seva entrega a qualsevol oficina administrativa que així ho consenti  
per a la seva remissió a l´òrgan de contractació.

FORMA DE PRESENTACIÓ:  Dins un sobre tancat que contindrà les dades del postor que 
concorri a l´adjudicació (nom i llinatges, raó social, DNI, CIF, direcció postal, telèfon i E-mail) i 
una oferta econòmica expressada en euros (en xifra i  lletra) que iguali  o millori  el  preu de  
sortida, amb menció a l´exterior de les dades que identifiquin al concorrent. 

ADJUDICACIÓ:  Conclòs el termini de presentació d´ofertes, es procedirà a l’obertura dels 
sobres rebuts, resolent-se l’adjudicació en favor del postor que ofereixi major quantitat. En cas d
´empat, es citarà als postors les ofertes dels quals siguin iguals a un acte en el que cadascun d
´ells escriurà, de forma reservada, la quantitat en que millori la seva oferta (aquesta vegada  
sense subjecció a trams fixos) mostrant-se a continuació per tots ells al mateix temps. Aquesta 
operació es repetirà tantes vegades com sigui necessària fins a obtenir una oferta definitiva.
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