
Anuncio de outorgamento de autorización en réxime de concorrencia ou licitación pública e forma de poxa
pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante o posto 208 nas festas da Virxe
Peregrina durante o ano 2015.

Inclúese o posto núm. 208, que de seguido se describe, na relación de postos que se poderán solicitar para
a ocupación de dominio público municipal nas festas da Virxe Peregrina durante o ano 2015, segundo as
condicións que figuran no prego que rexerá o outorgamento destas autorizacións, publicado en data 21 de
xullo de 2015 neste Perfil do Contratante do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.gal).
O prazo para solicitar  este posto comezará a computar desde a publicación deste anuncio no Perfil  do
Contratante municipal.

Posto 208:

Núm. de posto Destino

M/2.  Os  metros  cadrados  expresanse
en metros de longo e ancho de tal for-
ma que o resultado da multiplicación
da  os  metros  cadrados  que se  poden
ocupar

Taxas mínimas a pagar pola
utilización ou aproveitamento
especial do posto durante to-
da a duración da autorización
expresada en euros

208
APARATO 
INFANTIL

10X8 2.100,00

A situación figura no plano que tamén se publica nesta data como plano 2.

  
1.- ENTIDADE OUTORGANTE DA AUTORIZACIÓN: DATOS XERAIS E DATOS PARA A OBTENCIÓN DA
INFORMACIÓN:

A) Entidade: Concello de Pontevedra. 
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Cultura
C) Obtención de documentación e información:

• Dependencia: Servizo de Cultura.
• Enderezo: rúa Churruchaos, núm. 2, 1º andar, 36071 Pontevedra.
• Teléfono: 986 896 528.
• Fax: 886 212 843.  
• Enderezo de internet: www.pontevedra.  gal 

2.- OBXECTO DA AUTORIZACIÓN:

Concesión de autorización para a ocupación do dominio público municipal mediante posto destinado ás
instalacións de atraccións de feira, casetas, barracas e demáis instalacións propias das festas durante as
festas da virxe Peregrina durante o ano 2015, mediante procedemento de concorrencia ou licitación pública
e forma de poxa pública á alza, segundo as condicións que figuran no prego de condicións publicado neste
perfil o día 21 de xullo de 2015. 

3.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Data límite de presentación: 7 días naturais seguintes á publicación deste anuncio no perfil do contratante
do Concello de Pontevedra, na páxina web do Concello, www.pontevedra.gal, para o posto 208. 
b) Modalidade de presentación: deberá achegarse a documentación indicada na cláusula 7 do prego de
condicións.
c) Lugar de presentación:

• Dependencia: no Rexistro Xeral do Concello, dende as 8:30 ás 13:30 horas, e se é sábado, das
9:00 ás 13:00 horas.



• Enderezo: rúa Michelena, núm. 30, 36071 Pontevedra.

Pontevedra, 27 de xullo de 2015
A Concelleira de Protección Cidadá, Servizos e Festas

María Carme da Silva Méndez


