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ANUNCI 
 
De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2012, 
mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, tenint en compte 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió 
del servei públic de TANATORI MUNICIPAL, mitjançant la modalitat de concessió,   
d’acord amb les dades següents: 
 
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació: 
a) Organisme: Ajuntament de Vielha e Mijaran. 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 
c) Obtenció de documentació i informació: 
  1) Dependència: Secretaria. 
  2) Domicili: C/Sarriulèra,2 
  3) Localitat i codi postal: 25530 Vielha 
  4) Telèfon: 973640018. 
  5) Telefax: 973640537. 
  6) Correu electrònic: info@vielha-mijaran.org. 
  7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.vielha-mijaran.org. 
  8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Quinze (15) dies 
naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOP de Lleida. 
 
2. Objecte del Contracte: 
  a) Tipus: Contracte de gestió de serveis, mitjançant la modalitat de 
concessió. 
  b) Descripció: Gestió del servei públic de TANATORI MUNICIPAL. 
  c) Lloc d’execució: Tanatori Municipal, C/Aiguaprima, 3 de Vielha. 
  d) Duració de la concessió: Cinc (5) anys. 
  e) Admissió de pròrroga: No. 
  f) CPV: 93700000-5. 
 
3. Tramitació i procediment: 
  a) Tramitació: Ordinària. 
  b) Procediment: Obert. 
  c) Criteris d’adjudicació: 
 
1.-Criteris avaluables mitjançant formules:  
 
1.1.- Proposta de Tarifes (màxim 30 punts) 
 
1.2.- Cànon a favor de l’Ajuntament (màxim 30 punts) 
 
2.- Criteris Avaluables mitjançant un judici de valor. 
 
2.1.- Criteris Tècnics (màxim de 20 punts) que es valoraran de la següent forma: 
2.1.a).- La memòria descriptiva o projecte d’explotació del servei: 10 punts com a 
màxim. 
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2.1.b).- Pla de millores del servei: 10 punts com a màxim. 
 
2.2.- Relació de mitjans material i personals específics per a la prestació del Serveis 
(màxim 15 punts) 
 
2.3.- Treballs acreditats en la gestió i prestació de serveis funeraris (màxim 5 punts) 
 
4. Cànon anual de la concessió: Tipus mínim de dos mil euros (2.000 €)  
 
5. Garanties exigides: Definitiva: 5% del valor total d’adjudicació. 
 
6. Presentació d’ofertes: 
  a) Data límit de presentació: Durant quinze (15) naturals comptats des del 
dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el BOP de Lleida. 
  b)Lloc de presentació: 
   1. Dependència: Secretaria. 
   2. Domicili: C/Sarriulèra,2 
   3. Localitat i codi postal: 25530 Vielha. 
   4. Adreça electrònica: info@vielha-mijaran.org 
   
7 Obertura d’ofertes:  
El tercer dia hàbil següent al termini de presentació de les ofertes, a les 10:00 hores. 
   
8. Despeses de Publicitat:  
A càrrec de l’adjudicatari, amb un màxim de 300 €. 
 
 
Vielha, 2 d’agost de 2012  
 
 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
Alejandro Moga Vidal 
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