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Ajuntament de Torrent
Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre licitació per a 
la concessió demanial de l’ús privatiu de dos quioscos 
municipals, un situat en Avinguda al Vedat i un altre en 
Albereda Reina Sofia.

ANUNCI
Pel present s’ informa que l’ Ajuntament de Torrent, com a titular de 
dos quioscos municipals que es troben sense utilització, un situat en 
l’avinguda al Vedat i un en l’albereda Reina Dª. Sofia,i considerant 
d’interès públic dur a terme la gestió, ha adoptat per mitjà d’acord 
de la Junta de Govern Local de data 08/03/2021, el següent:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a la concessió 
demanial de l’ús privatiu de dos quioscos municipals, un situat en 
l’avinguda al Vedat i un en l’albereda Reina Dª. Sofia, el qual serà 
degudament diligenciat pel Sr. Secretari General de l’Administració 
Municipal.
Segon.- Iniciar procediment de licitació, per pública concurrència, 
per a l’adjudicació de l’esmentada concessió, obrint termini de 30 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, per a presentació d’ofertes en els 
termes regulats en el plec de clàusules administratives.
Tercer.- Publicar ressenya del present acord en el Butlletí Oficial de 
la Província, en la Plataforma de Contractació i en el Tauler d’Edictes 
de l’Ajuntament de Torrent i comunicar als distints Departaments 
afectats, als efectes oportuns.
En virtut del que s’estableix en l’article 87.4 del Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Bens 
de les Entitats Locals, aquest procediment i el plec de clàusules 
administratives que regiran la concessió demanial es sotmeten a 
informació pública durant un termini de trenta dies.
Torrent, a 17 de març de 2021.—El secretari general de l’Adminis-
tració Municipal, Jonatan Baena Lundgren.
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