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Actio 4313620002-2022-00002858

Anunci
Per Decret d’Alcaldia 434, de 14 de juny de 2022, s’ha resolt, entre altres, aprovar les
bases que han de regir l’atorgament d’autoritzacions per a la utilització privativa del
domini públic mitjançant la instal·lació de parades de mercaders i d’artesans a la
festivitats anomenada Orígens 2022 a la Ràpita, i s’ha ordenat la publicació de les
dites bases i del corresponent anunci al perfil del contractant i a l’e-tauler.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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1.ENTITAT ADJUDICADORA
Organisme: Ajuntament de la Ràpita
Dependència que tramita l’expedient: Regidoria de Joventut i Identitat
Número d’expedient: 4313620002-2022-0001390

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
- Descripció de l’objecte: Atorgar autoritzacions per a la utilització privativa del domini
públic mitjançant la instal·lació de parades de mercaders i artesans a la festivitat
anomenada Orígens 2022 a la Ràpita, la qual es durà a terme els dies 7, 8 i 9
d’octubre de 2022, i que comporta l’autorització per a la ocupació, ús aprofitament
temporal del domini públic dels carrers on s’ubicarà.
-Lloc d’execució: la Ràpita
-Termini: 7, 8 i 9 d’octubre

3.FORMA D’ADJUDICACIÓ
Les autoritzacions s’atorgaran en règim de concurrència, de conformitat amb el que
disposa l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques.
4.CÀNON
No es meritarà cap quantitat en concepte de cànon d’aquesta autorització d’ús privatiu.
5.GARANTIES
No s’estableix cap garantia
6.OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Entitat: Ajuntament de la Ràpita
Domicili: Pl. Carles III, 13
Localitat i codi postal: La Ràpita, 43540
Telèfon: 977 740 100
Fax: 977 745 814
Perfil del contractant: a través de la web larapita.cat
Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al dia 8 de juliol de 2022 a les
14.00 hores.

7.REQUISITS ESPECÍFICS
No s’exigeix classificació
8.PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: Fins el 8 de juliol de 2022 a les 14.00 hores
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b) Documentació per presentar: la que es ressenya en les bases que regeixen aquest
procediment
c)Lloc de presentació: Registre General de l’ajuntament
Entitat: Ajuntament de la Ràpita
Domicili: Pl. Carles III, 13
Localitat i codi postal: La Ràpita, 43540
d)Admissió de variants: No està prevista.

9.0BERTURA DE LES OFERTES
- SOBRE 1. En acte intern, en acabar-se el termini de presentació d’ofertes.
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-SOBRE 2. En acte intern, una vegada qualificada satisfactòriament la documentació
presentada pels licitadors o esmenades les deficiències posades de manifest en la
documentació d’aquest.

10.ALTRES INFORMACIONS
- Les que figuren a les bases que regeixen aquest procediment

La Ràpita, 28 de juny de 2022
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