CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL
1. Objecte del contracte: Construcció i explotació de dues pistes de pàdel
2. Duració de la concessió: 25 anys
3. Pressupost base de la licitació: 500 euros, en concepte de cànon total de
la concessió
4. Import de l’adjudicació: cànon de 500,00 euros pel total de la concessió
5. Data adjudicació: Acord del Ple del dia 20 de gener de 2015
6. Procediment: obert i tramitació ordinària
7. Publicació anuncis: BOP de Lleida núm. 225 del 24-11-2014; perfil del
contractant de 21-11-2014
8. Número de licitadors: 1
9. Adjudicatari: PADELORG, SCP
10. Modificacions del contracte: No

EXPLOTACIÓ DE L’ALBERG MUNICIPAL
1. Objecte del contracte: explotació del servei públic de l’alberg municipal
2. Duració de la concessió: 7 anys, prorrogables per períodes d’un any i fins a
tres més per acord exprés d’ambdues parts.
3. Pressupost base de la licitació: cànon anual mínim de 7.000,00 euros
4. Import de l’adjudicació: cànon anual de 7.201,00 euros, més IPC anual
5. Data adjudicació: Acord del Ple del dia 11 de juny de 2013
6. Procediment: obert i tràmit urgent
7. Publicació anuncis: BOP de Lleida núm. 72 del 29-4-2013; perfil del
contractant de 25-4-2013
8. Número de licitadors: 4
9. Adjudicatari: Agustí Miguel Espuñes
10. Modificacions del contracte: No

EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DEL CÀMPING I LA PISCINA
MUNICIPALS
1. Objecte del contracte: explotació del servei del càmping i la piscina municipals
2. Duració de la concessió: 8 anys, prorrogables per períodes d’un any i fins a
tres més per acord exprés d’ambdues parts.
3. Pressupost base de la licitació: cànon anual mínim de 20.000,00 euros
4. Import de l’adjudicació: cànon anual de 22.022,00 euros, més IPC anual
5. Data adjudicació: Acord del Ple del dia 11 de juny de 2013
6. Procediment: obert i tràmit urgent
7. Publicació anuncis: BOP de Lleida núm. 72 del 29-4-2013; perfil del
contractant de 25-4-2013
8. Número de licitadors: 6
9. Adjudicatari: Càmping Organyà, S.L.
10. Modificacions del contracte: No

GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A ORGANYÀ
1. Objecte del contracte: Gestió del servei de subministrament d’aigua potable a
Organyà

2. Duració de la concessió: 3 anys, a partir del dia 1-7-2013, amb possibilitat
de pròrrogues expresses per anualitats, fins al màxim legal permès.
3. Pressupost base de la licitació (retribució del concessionari): 4.300,00
euros, més l’IVA vigent.
4. Import de l’adjudicació (retribució del concessionari): 4.251,42 euros,
més l’IVA vigent.
5. Data adjudicació: Acord del Ple del dia 23 d’abril de 2013
6. Procediment: obert i tramitació ordinària
7. Publicació anuncis: BOP de Lleida núm. 20 del 7-2-2013; perfil del
contractant de 5-2-2013
8. Número de licitadors: 1
9. Adjudicatari: CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU
10. Modificacions del contracte: No

Les tarifes que s’apliquen al servei de subministrament d’aigua, les
aprova el Ple de l’Ajuntament, mitjançant la corresponent Ordenança
Fiscal.

