
Divendres, 12 d'agost de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE  relatiu  a l'adjudicació de la  concessió de l'ús privatiu  d'un bé de domini  públic (parcel·la q1, resultant  del  
projecte de reparcel·lació del pla parcial  del  sector n),  en règim de concessió administrativa,  amb la finalitat  de la  
construcció i explotació d'un complex de caràcter esportiu

ES FA PÚBLIC que el Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2016, va acordar, entre d'altres, 
ADJUDICAR a l'empresa AQUA SPORT ASSOCIATES BCN, SA la concessió de l'ús privatiu d'un bé de domini públic 
(parcel·la Q1, resultant del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del Sector N), en règim de concessió administrativa, 
amb la finalitat de la construcció i explotació d'un complex de caràcter esportiu, segons l'oferta presentada per l'empresa 
adjudicatària, i que es resumeix en el següent:

- Construcció d'un equipament destinat a Centre de Tecnificació de Natació Sincronitzada.

- Cànon fix anual de 15.000 EUR més impostos.

- Cànon variable a partir del 3r any de 0,50 per 100 sobre la facturació de l'any anterior.

- Inversió de 10.686.317,30 EUR, IVA no inclòs.

-  Creació  de 37  nous  llocs de  treball,  en la  qual  es procurarà  donar  prioritat  als  residents  en  el  municipi  de  les  
Franqueses del Vallès.

- Descompte de 10% a aquells socis residents a les Franqueses del Vallès, així com preus específics per a persones 
amb discapacitat.

Aquesta  contractació  queda  subjecte  al  Plec  de  Clàusules  administratives  particulars  i  a  les  propostes  tècniques 
presentades per l'empresa adjudicatària.

Les Franqueses del Vallès, 3 d'agost de 2016
L'alcalde accidental, Juan Antonio Corchado Ponce

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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