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EDICTE   
 
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 143/2016, de 20 de setembre, s’ha aprovat la 
convocatòria i Bases reguladores de concessió temporal i de durada determinada de les 
sales i espais municipals ubicats a l’edifici públic de la Casa de Cultura, i per extensió a 
altres edificis públics municipals en cas de disposició, mitjançant utilització privativa del 
recinte de domini públic per a l’explotació d’activitats culturals, formatives i lúd
d’interés general oferides a la ciutadania
continuació: 
 
 

«PREÀMBUL 
 
L’Ajuntament de Corbera
promoure la participació activa de la ciutadania i de potenciar l
lúdiques d’interés general, considera fonamental col·laborar amb el teixit associatiu del 
nostre municipi i facilitar, en la mesura dels recursos disponibles, que les seues 
activitats és puguen desenvolupar. Igualment, considera adeq
aquelles entitats locals, persones físiques o jurídiques, vinculades a la cultura, l’oci 
terapèutic, la formació o l’esport en què les activitats a realitzar suposen una millora 
substancial en la vida activa, formació o la salut dels no
Tractant-se de béns de titularitat  municipal susceptibles de ser utilitzats per una 
pluralitat d’associacions del municipi, col·lectius, entitats o professionals independents, 
correspon a l’Ajuntament de Corbera la competència exclusiva d
podran ser beneficiaris/usuaris de les concessions i autoritzacions de les instal·lacions 
públiques, atenent a criteris d’objectivitat i de disponibilitat de l’espai. I per assolir 
estos objectius és redacten les presents bases regulado
Corbera.  
L’Ajuntament es reserva el dret de distribuir les sales segons la infraestructura 
adequada a l’ús de l’espai sol·licitat als projectes i prioritzar la utilització temporal 
d’algunes de les sales de l’espai munici
subvencions durant períodes acotats en benefici de la ciutadania corberana, d’acord 
amb la informació prèvia per als beneficiaris de les presents bases. 
 
1. BASE PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
 
L’objecte de la present convocatòria és la concessió temporal i de durada determinada 
de les sales i espais municipals ubicats en l’edifici públic de la Casa de Cultura, i per 
extensió a altres edificis públics municipals en cas de disposició, mitjançant utilització 
privativa del recinte de domini públic per a l’explotació d’activitats culturals, 
formatives i lúdiques d’interés general oferides a la ciutadania. 
En concret.  
- Una sala multiús ubicada en el soterrani de Casa de Cultura (formada per les dues 

sales comunicades en un mateix espai segons plànol). Amb una superfície de 
192,22 m2 (Sala Multiús 1 del soterrani) i 159,53 m2 (Sala Multiús 2 del soterrani) 
i un aforament màxim
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Per Resolució de l’Alcaldia núm. 143/2016, de 20 de setembre, s’ha aprovat la 
Bases reguladores de concessió temporal i de durada determinada de les 

municipals ubicats a l’edifici públic de la Casa de Cultura, i per extensió a 
altres edificis públics municipals en cas de disposició, mitjançant utilització privativa del 
recinte de domini públic per a l’explotació d’activitats culturals, formatives i lúd
d’interés general oferides a la ciutadania, les quals es transcriuen íntegrament a 

Corbera, en el marc estratègic de desenvolupament social de 
promoure la participació activa de la ciutadania i de potenciar les accions culturals i 
lúdiques d’interés general, considera fonamental col·laborar amb el teixit associatiu del 
nostre municipi i facilitar, en la mesura dels recursos disponibles, que les seues 
activitats és puguen desenvolupar. Igualment, considera adequat col·laborar amb 
aquelles entitats locals, persones físiques o jurídiques, vinculades a la cultura, l’oci 
terapèutic, la formació o l’esport en què les activitats a realitzar suposen una millora 
substancial en la vida activa, formació o la salut dels nostres veïns/nes.

se de béns de titularitat  municipal susceptibles de ser utilitzats per una 
pluralitat d’associacions del municipi, col·lectius, entitats o professionals independents, 
correspon a l’Ajuntament de Corbera la competència exclusiva d
podran ser beneficiaris/usuaris de les concessions i autoritzacions de les instal·lacions 
públiques, atenent a criteris d’objectivitat i de disponibilitat de l’espai. I per assolir 
estos objectius és redacten les presents bases reguladores d’espais públics municipals a 

L’Ajuntament es reserva el dret de distribuir les sales segons la infraestructura 
adequada a l’ús de l’espai sol·licitat als projectes i prioritzar la utilització temporal 
d’algunes de les sales de l’espai municipal per a activitats pròpies i/o fruit de 
subvencions durant períodes acotats en benefici de la ciutadania corberana, d’acord 
amb la informació prèvia per als beneficiaris de les presents bases.  

BASE PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.  

la present convocatòria és la concessió temporal i de durada determinada 
de les sales i espais municipals ubicats en l’edifici públic de la Casa de Cultura, i per 
extensió a altres edificis públics municipals en cas de disposició, mitjançant utilització 

ivativa del recinte de domini públic per a l’explotació d’activitats culturals, 
formatives i lúdiques d’interés general oferides a la ciutadania.  

Una sala multiús ubicada en el soterrani de Casa de Cultura (formada per les dues 
des en un mateix espai segons plànol). Amb una superfície de 

192,22 m2 (Sala Multiús 1 del soterrani) i 159,53 m2 (Sala Multiús 2 del soterrani) 
i un aforament màxim global de 234 persones segons normativa vigent
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Per Resolució de l’Alcaldia núm. 143/2016, de 20 de setembre, s’ha aprovat la 
Bases reguladores de concessió temporal i de durada determinada de les 

municipals ubicats a l’edifici públic de la Casa de Cultura, i per extensió a 
altres edificis públics municipals en cas de disposició, mitjançant utilització privativa del 
recinte de domini públic per a l’explotació d’activitats culturals, formatives i lúdiques 

, les quals es transcriuen íntegrament a 

, en el marc estratègic de desenvolupament social de 
es accions culturals i 

lúdiques d’interés general, considera fonamental col·laborar amb el teixit associatiu del 
nostre municipi i facilitar, en la mesura dels recursos disponibles, que les seues 

uat col·laborar amb 
aquelles entitats locals, persones físiques o jurídiques, vinculades a la cultura, l’oci 
terapèutic, la formació o l’esport en què les activitats a realitzar suposen una millora 

stres veïns/nes. 
se de béns de titularitat  municipal susceptibles de ser utilitzats per una 

pluralitat d’associacions del municipi, col·lectius, entitats o professionals independents, 
correspon a l’Ajuntament de Corbera la competència exclusiva de decidir qui/quins 
podran ser beneficiaris/usuaris de les concessions i autoritzacions de les instal·lacions 
públiques, atenent a criteris d’objectivitat i de disponibilitat de l’espai. I per assolir 

res d’espais públics municipals a 

L’Ajuntament es reserva el dret de distribuir les sales segons la infraestructura 
adequada a l’ús de l’espai sol·licitat als projectes i prioritzar la utilització temporal 

pal per a activitats pròpies i/o fruit de 
subvencions durant períodes acotats en benefici de la ciutadania corberana, d’acord 

 

la present convocatòria és la concessió temporal i de durada determinada 
de les sales i espais municipals ubicats en l’edifici públic de la Casa de Cultura, i per 
extensió a altres edificis públics municipals en cas de disposició, mitjançant utilització 

ivativa del recinte de domini públic per a l’explotació d’activitats culturals, 

Una sala multiús ubicada en el soterrani de Casa de Cultura (formada per les dues 
des en un mateix espai segons plànol). Amb una superfície de 

192,22 m2 (Sala Multiús 1 del soterrani) i 159,53 m2 (Sala Multiús 2 del soterrani) 
segons normativa vigent. 
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- Una sala multiús ubicada en la 1a planta (
superfície de 58,51 m2 i un aforament de 58 persones

2. BASE SEGONA. NORMATIVA APLICABLE

La forma d’adjudicació de la concessió de les sales i espais municipals, tant de la Casa 
de Cultura com de la resta d’edificis públics sol·licitats per a les activitats esmentades, 
serà el procediment obert amb pluralitat de criteris, en què tot empresari 
presentar una proposició. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de 
l’oferta de les activitats s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte de 
la concessió, de conformitat amb l’article 150 del RDL 3/2011, de 14 d
que disposen les clàusules següents del present plec. 
Tots aquells projectes que pel seu contingut fomenten qualsevol tipus de discriminació 
per motius de raça, sexe o qualsevol altre que atempte
la persona, quedaran exclosos de la selecció.
 
3. BASE TERCERA. 

La concessió entrarà en vigor l’endemà de la seua formalització i tindrà una vigència 
màxima d’un curs d’octubre de 2016 fins juny 2017.
 I una vigència mínima d’un trimestre d’activitats plantejades amb termini suficient per 
a la seua difusió i degudament informades a la ciutadania (tant en període de curs 
escolar com en temporada d’estiu). 
 
4. BASE QUARTA. REQUISITS D’ACCÉS.

Els requisits generals per a la concessió de les sales i espais municipals per a 
l’explotació d’activitats culturals, formatives, lúdiques i sociosanitàries d’interés 
general seran els següents:
- Entitats inscrites al Llistat Municipal d’
 
- Podran ser beneficiaris de le
físiques o jurídiques no ressenyades en el pa
pretensions referides en el preàmbul de les presents bases i que: 
 

1. Tinguen la nacionalitat espanyola, o d’acord amb el que estableix la Llei 
17/1993 de 23 de setembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció 
públicadels nacionals dels demés Estats membres de la UE, tenir la 
nacionalitat d’un país membre d’aquesta o la de q
als que, en virtut de tractats internacionals celebrats per la UE i ratificats per 
Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en 
que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la UE.  

2. Estiguen empadronats o siguen residents a Corbera

3. Tinguen complits els 16 anys. 
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Una sala multiús ubicada en la 1a planta (Sala 3) de la  Casa de Cultura. Amb una  
superfície de 58,51 m2 i un aforament de 58 persones segons normativa vigent. 

NORMATIVA APLICABLE   

La forma d’adjudicació de la concessió de les sales i espais municipals, tant de la Casa 
de Cultura com de la resta d’edificis públics sol·licitats per a les activitats esmentades, 
serà el procediment obert amb pluralitat de criteris, en què tot empresari 
presentar una proposició. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de 
l’oferta de les activitats s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte de 
la concessió, de conformitat amb l’article 150 del RDL 3/2011, de 14 d
que disposen les clàusules següents del present plec.  
Tots aquells projectes que pel seu contingut fomenten qualsevol tipus de discriminació 

xe o qualsevol altre que atempte contra els drets fonamentals de 
la persona, quedaran exclosos de la selecció. 

BASE TERCERA. DURACIÓ DE LA CONCESSIÓ. 

La concessió entrarà en vigor l’endemà de la seua formalització i tindrà una vigència 
màxima d’un curs d’octubre de 2016 fins juny 2017. 
I una vigència mínima d’un trimestre d’activitats plantejades amb termini suficient per 
a la seua difusió i degudament informades a la ciutadania (tant en període de curs 
escolar com en temporada d’estiu).  

BASE QUARTA. REQUISITS D’ACCÉS. 

enerals per a la concessió de les sales i espais municipals per a 
l’explotació d’activitats culturals, formatives, lúdiques i sociosanitàries d’interés 
general seran els següents: 

Entitats inscrites al Llistat Municipal d’Associacions de l’Ajuntament 

Podran ser beneficiaris de les autoritzacions d’ús eventual o puntual las
físiques o jurídiques no ressenyades en el paràgraf anterior i que s’ajusten a les 
pretensions referides en el preàmbul de les presents bases i que:  

nacionalitat espanyola, o d’acord amb el que estableix la Llei 
17/1993 de 23 de setembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció 
públicadels nacionals dels demés Estats membres de la UE, tenir la 
nacionalitat d’un país membre d’aquesta o la de qualsevol d’aquells Estats 
als que, en virtut de tractats internacionals celebrats per la UE i ratificats per 
Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en 
que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la UE.  

Estiguen empadronats o siguen residents a Corbera 

Tinguen complits els 16 anys.  
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Sala 3) de la  Casa de Cultura. Amb una  
segons normativa vigent.  

La forma d’adjudicació de la concessió de les sales i espais municipals, tant de la Casa 
de Cultura com de la resta d’edificis públics sol·licitats per a les activitats esmentades, 
serà el procediment obert amb pluralitat de criteris, en què tot empresari podrà 
presentar una proposició. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de 
l’oferta de les activitats s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte de 
la concessió, de conformitat amb l’article 150 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el 

Tots aquells projectes que pel seu contingut fomenten qualsevol tipus de discriminació 
contra els drets fonamentals de 

La concessió entrarà en vigor l’endemà de la seua formalització i tindrà una vigència 

I una vigència mínima d’un trimestre d’activitats plantejades amb termini suficient per 
a la seua difusió i degudament informades a la ciutadania (tant en període de curs 

enerals per a la concessió de les sales i espais municipals per a 
l’explotació d’activitats culturals, formatives, lúdiques i sociosanitàries d’interés 

sociacions de l’Ajuntament de Corbera. 

eventual o puntual las persones 
àgraf anterior i que s’ajusten a les 

nacionalitat espanyola, o d’acord amb el que estableix la Llei 
17/1993 de 23 de setembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció 
públicadels nacionals dels demés Estats membres de la UE, tenir la 

ualsevol d’aquells Estats 
als que, en virtut de tractats internacionals celebrats per la UE i ratificats per 
Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en 
que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la UE.   
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4. Estiguen donats d’alta de la SS en règim d’autònom/a, en cas de ser 
necessari 

5. Estiguen en possessió de la titulació/qualificació reconeguda sobre 
l’activitat proposada en cas

6. No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible 
amb l’exercici de les funcions pròpies de l’activitat a desenvolupar segons 
el projecte presentat, o que les impossibilite. 

7. No haver estat separat del serv
d’expedient disciplinari ferm, ni estar inhabilitat o suspès per a l’exercici de 
les funcions públiques i de l’activitat en qüestió.  

8. Estiguen en possessió d’assegurança, en cas 
específica a desenvolupar en l’espai cedit.

5. BASE QUINTA. SOL·LICITUDS.

Els interessats podran presentar sol
 
- Instància general. 
- Fotocòpia del DNI del s
- Fotocòpia del CIF de l’entitat i de les assegurances requerides en la base quarta 
segons els requisits d’accés  (quan correspong
- Memòria justificativa i memòria explicativa en què conste almenys, el programa de 
l’activitat a desenvolupar pe
calendari, horari, quantitat
classes i com finançar-les
 
Tota la documentació caldrà presentar

 
6. BASE QUINTA. CRITERIS DE SELECCIÓ. 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de les propostes de les activitats 
esmentades més avantatjoses s’atendrà a diferents criteris d’adjudicació pel que fa al 
projecte presentat i l’experiència dels aspirants. 
- oferta més avantatjosa per al públic afectat

públic destinatari, a sectors de la població més desfavorits en relació a l’activitat, 
que no es trobe una altra oferta amb les mateixes característiques)

- oferta d’horari, màxim 5 punts

- oferta que atenga les necessitats que des de l’Ajuntament es tinga constància per 
part de la ciutadania, màxim 5 punts
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Estiguen donats d’alta de la SS en règim d’autònom/a, en cas de ser 

Estiguen en possessió de la titulació/qualificació reconeguda sobre 
l’activitat proposada en cas de ser necessari. 

No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible 
amb l’exercici de les funcions pròpies de l’activitat a desenvolupar segons 
el projecte presentat, o que les impossibilite.  

No haver estat separat del servei de l’Administració Pública en virtut 
d’expedient disciplinari ferm, ni estar inhabilitat o suspès per a l’exercici de 
les funcions públiques i de l’activitat en qüestió.   

Estiguen en possessió d’assegurança, en cas necessari,  sobre l’activitat 
ica a desenvolupar en l’espai cedit. 

BASE QUINTA. SOL·LICITUDS.  

n presentar sol·licitud acompanyant la següent documentació

Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 
Fotocòpia del CIF de l’entitat i de les assegurances requerides en la base quarta 

segons els requisits d’accés  (quan corresponga). 
Memòria justificativa i memòria explicativa en què conste almenys, el programa de 

l’activitat a desenvolupar pel que se sol·licita l’espai, les neces
, horari, quantitat de participants aproximats i en el seu cas

les. 

Tota la documentació caldrà presentar-se en un sobre tancat.  

CRITERIS DE SELECCIÓ.  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de les propostes de les activitats 
esmentades més avantatjoses s’atendrà a diferents criteris d’adjudicació pel que fa al 
projecte presentat i l’experiència dels aspirants.  

erta més avantatjosa per al públic afectat (activitat ajustada a la franja d’edat del 
públic destinatari, a sectors de la població més desfavorits en relació a l’activitat, 
que no es trobe una altra oferta amb les mateixes característiques)

ferta d’horari, màxim 5 punts 

oferta que atenga les necessitats que des de l’Ajuntament es tinga constància per 
part de la ciutadania, màxim 5 punts 
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Estiguen donats d’alta de la SS en règim d’autònom/a, en cas de ser 

Estiguen en possessió de la titulació/qualificació reconeguda sobre 

No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible 
amb l’exercici de les funcions pròpies de l’activitat a desenvolupar segons 

ei de l’Administració Pública en virtut 
d’expedient disciplinari ferm, ni estar inhabilitat o suspès per a l’exercici de 

necessari,  sobre l’activitat 

acompanyant la següent documentació: 

Fotocòpia del CIF de l’entitat i de les assegurances requerides en la base quarta 

Memòria justificativa i memòria explicativa en què conste almenys, el programa de 
necessitats d’utilització, 

en el seu cas costos de les 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de les propostes de les activitats 
esmentades més avantatjoses s’atendrà a diferents criteris d’adjudicació pel que fa al 

(activitat ajustada a la franja d’edat del 
públic destinatari, a sectors de la població més desfavorits en relació a l’activitat, 
que no es trobe una altra oferta amb les mateixes característiques) màxim 5 punts 

oferta que atenga les necessitats que des de l’Ajuntament es tinga constància per 
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- oferta que contribuïsca a la dinamització social de la població del municipi, tenint 
en compte els sectors 
punts 

- altres criteris a considerar d’interés per a la ciutadania corberana, màxim 5 punts

En cas de concurrència de dos sol
fórmules que n’eviten l’exclusió d’
sorteig. 

 
7. BASE SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

La composició del tribunal qualificador per a la concessió de les sales i espais 
municipals per a l’explotació d’activitats culturals, formatives, 
sociosanitàries d’interés general serà la següent i tindran tots els seus integrants veu i 
vot: 
President/a: alcalde/essa
Secretàri/a: administratiu Ajuntament de Corbera
Vocals:  

Regidors responsables de Cultura i de Benestar o d’Esports 
portaveus municipals
tècnic de serveis socials i bibliotecària  de l’Ajuntament de Corbera 
 

8. BASE SETENA. PROVES DE VALORACIÓ. 

El sistema de valoració serà el de concurs lliure de projectes sobre les activitats a 
realitzar en el termini es
L’Ajuntament estableix el termini del 21 al 30 de setembre (ambdós inclosos) per a 
presentar la documentació. 
Junt amb la instància de participació en el procés de selecció caldrà aportar la 
documentació necessària per a l’acred
 
9. BASE NOVENA. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ.

Dins del termini de 5 dies següents al període establert per a la presentació de la 
documentació, es reunirà el tribunal per a obrir les ofertes presentades. Seran admeses 
per a la valoració les ofertes que reunisquen els requisits de la base quarta. El tribunal 
obrirà les ofertes presentades i procedirà a la seua valoració. En el cas que es considere 
necessari es concedirà un termini de 5 dies per a que subsanen les possibles 
deficiències de documentació o aportacions complementàries de documentació.  
 
10. BASE DESENA. RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ I COMUNICACI Ó. 

Una vegada valorades les ofertes per part del tribunal, l’Ajuntament, mitjançant els 
mitjans de comunicació locals i el tauler d
valoració realitzada pel tribunal qualificador dels projectes presentats i l’alcaldia 
adjudicarà les sales a les diferents persones o entitats amb major puntuació en la 
valoració. 
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oferta que contribuïsca a la dinamització social de la població del municipi, tenint 
en compte els sectors poblacionals amb menys capacitat de socialització, màxim 5 

altres criteris a considerar d’interés per a la ciutadania corberana, màxim 5 punts

ncia de dos sol·licituds per al mateix espai i horari, es propiciaran 
en l’exclusió d’una. En cas d’impossibilitat, es procedirà per 

BASE SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR.  

La composició del tribunal qualificador per a la concessió de les sales i espais 
municipals per a l’explotació d’activitats culturals, formatives, 
sociosanitàries d’interés general serà la següent i tindran tots els seus integrants veu i 

President/a: alcalde/essa 
Secretàri/a: administratiu Ajuntament de Corbera 

Regidors responsables de Cultura i de Benestar o d’Esports (segons el cas)
portaveus municipals 
tècnic de serveis socials i bibliotecària  de l’Ajuntament de Corbera 

BASE SETENA. PROVES DE VALORACIÓ.  

El sistema de valoració serà el de concurs lliure de projectes sobre les activitats a 
realitzar en el termini establert per l’Ajuntament.  
L’Ajuntament estableix el termini del 21 al 30 de setembre (ambdós inclosos) per a 
presentar la documentació.  
Junt amb la instància de participació en el procés de selecció caldrà aportar la 
documentació necessària per a l’acreditació dels requisits d’accés.  

BASE NOVENA. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ.  

Dins del termini de 5 dies següents al període establert per a la presentació de la 
documentació, es reunirà el tribunal per a obrir les ofertes presentades. Seran admeses 

valoració les ofertes que reunisquen els requisits de la base quarta. El tribunal 
obrirà les ofertes presentades i procedirà a la seua valoració. En el cas que es considere 
necessari es concedirà un termini de 5 dies per a que subsanen les possibles 

ències de documentació o aportacions complementàries de documentació.  

BASE DESENA. RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ I COMUNICACI Ó. 

Una vegada valorades les ofertes per part del tribunal, l’Ajuntament, mitjançant els 
mitjans de comunicació locals i el tauler d’anuncis, informarà del resultat de la 
valoració realitzada pel tribunal qualificador dels projectes presentats i l’alcaldia 
adjudicarà les sales a les diferents persones o entitats amb major puntuació en la 
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oferta que contribuïsca a la dinamització social de la població del municipi, tenint 
poblacionals amb menys capacitat de socialització, màxim 5 

altres criteris a considerar d’interés per a la ciutadania corberana, màxim 5 punts 

per al mateix espai i horari, es propiciaran 
cas d’impossibilitat, es procedirà per 

La composició del tribunal qualificador per a la concessió de les sales i espais 
municipals per a l’explotació d’activitats culturals, formatives, lúdiques i 
sociosanitàries d’interés general serà la següent i tindran tots els seus integrants veu i 

(segons el cas) 

tècnic de serveis socials i bibliotecària  de l’Ajuntament de Corbera  

El sistema de valoració serà el de concurs lliure de projectes sobre les activitats a 

L’Ajuntament estableix el termini del 21 al 30 de setembre (ambdós inclosos) per a 

Junt amb la instància de participació en el procés de selecció caldrà aportar la 

 

Dins del termini de 5 dies següents al període establert per a la presentació de la 
documentació, es reunirà el tribunal per a obrir les ofertes presentades. Seran admeses 

valoració les ofertes que reunisquen els requisits de la base quarta. El tribunal 
obrirà les ofertes presentades i procedirà a la seua valoració. En el cas que es considere 
necessari es concedirà un termini de 5 dies per a que subsanen les possibles 

ències de documentació o aportacions complementàries de documentació.   

BASE DESENA. RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ I COMUNICACI Ó.  

Una vegada valorades les ofertes per part del tribunal, l’Ajuntament, mitjançant els 
’anuncis, informarà del resultat de la 

valoració realitzada pel tribunal qualificador dels projectes presentats i l’alcaldia 
adjudicarà les sales a les diferents persones o entitats amb major puntuació en la 



     

Ajuntament de Corbera
    

Plaça Major, 16     46612 Corbera      Telf

Des d’eixe moment s’obrirà un termini
s’estimen oportunes. Per part del tribunal es resoldran les al·legacions i es faran les 
oportunes consideracions. 
bases i a resoldre qualsevol inci
 
 
 
Ho fem públic per a general coneixement.
 
 

L’alcalde 
 
 
 
Jordi X. Vicedo Jiménez
 
Corbera, 20 de setembre de 2016

 
 

Ajuntament de Corbera 
 

Plaça Major, 16     46612 Corbera      Telf. 96 256 00 03     Fax.  96 297 80 49     E-mail: corbera_reg@gva.es
 

Des d’eixe moment s’obrirà un termini de 5 dies per a presentar les al·legacions que 
s’estimen oportunes. Per part del tribunal es resoldran les al·legacions i es faran les 
oportunes consideracions. L'Ajuntament de Corbera es reserva el dret a interpretar les 
bases i a resoldre qualsevol incidència que puga sorgir.» 

Ho fem públic per a general coneixement. 

Jordi X. Vicedo Jiménez 

Corbera, 20 de setembre de 2016 
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de 5 dies per a presentar les al·legacions que 
s’estimen oportunes. Per part del tribunal es resoldran les al·legacions i es faran les 

es reserva el dret a interpretar les 


