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AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Expedient núm.:

84.2022

Document:

Certificat ofertes

Arxiu:

Patrimoni

Procediment:

Ús de béns i drets

Assumpte:

Concessió Administrativa d'Ús Privatiu d'un Bé de Domini Públic per Concurs. Bar de les
piscines municipals. Estiu 2022.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC
Reunits en el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 30 de maig de 2022 a les 12.30 hores, es constitueix la Mesa de
Contractació per a la concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic
Referència cadastral:

3463001CF1936S0001SZ

Localització:

Camí coll de penal (sòl) - Castelldans

Classe:

Terreny urbà

Superfície:

28.787,00 m2

Descripció

Es tracta d’una parcel·la vallada i que engloba tot un recinte poliesportiu. En la zona
est, trobem el camp de futbol de gesta, aquest ocupa tota la zona est de la parcel·la.
Just al costat trobem les grades, sota les quals es troba el bar que dona servei tant a
les piscines com al camp de futbol, així com també els vestidors dels equips, els
vestidors del arbitres a banda i banda del bar. Tanmateix, sota les grades a la part
nord trobem, el magatzem del bar, i per contra a la part sud, però ja for ales grades
trobem dues casetes que son els banys públics. Just al costat del bar, cap a l’oest
trobem la zona destinada a terrassa del bar.
A la zona nord oest, trobem primerament la pista de futbol set, i ja a l’oest del tot,
limitant amb la zona vallada de la parcel·la, trobem la pista de vòlei platja.
A la zona sud oest, trobem el recinte Vallat de les piscines municipals.
Tota la zona oest de la parcel·la no resta vallada i es un descampat, que ja no es
considera part del recinte poliesportiu.

Considerant la conveniència de realitzar una concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic pels següents
motius:
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El recinte de les piscines municipals de Castelldans inclou diferents elements adscrits a l’ús públic, i si bé, es clar
que el camp de futbol, la pista de futbol set, la pista de vòlei platja i les piscines municipals estan directament
relacionades a una finalitat pública, el bar que també es troba dins el recinte, no atén a una finalitat o interès
públic, sinó que és purament patrimonial. Per aquest motiu, s’entén que la forma adequada d’autoritzar-ne el seu
ús, es mitjançant una concessió.
El bé subjecte a concessió administrativa es destinarà a:
L’espai de la parcel·la de la que se n’autoritzarà l’ús privatiu és el bar, vestuaris, magatzem i zona de terrassa.
Poden sol·licitar a l’Ajuntament l’ús d’altres elements i/o zones per activitats puntuals.

La composició de la taula és la següent:
President:

Roser Piqué Mor. Personal Fix Ajuntament de Castelldans

Vocal:

Ivette Farran Duran, secretària interventora de l'Ajuntament de Castelldans.

Vocal:

Maria Rosa Solé Codina, regidora ensenyament

Vocal:

Marc Bellet Ramis, regidor joventut.

Secretària:

Carme Simó Ribelles. Personal fix Ajuntament de Castelldans

Després de la constitució de la Mesa, la Secretària procedeix al recompte de les proposicions presentades i a la seva
confrontació amb la certificació de proposicions, comunicant al públic el nombre de proposicions rebudes en forma i
termini, fora de termini, i el nom dels licitadors. Es convida als interessats perquè puguin comprovar els sobres
presentats.
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre del termini i en la forma escaient,
ordenant el President l'obertura del sobre únic.
El President acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe el Secretari de la relació de
documents que figuren.
La Mesa de Contractació declara admeses les següents proposicions:
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Registre entrada

Data

NIF

Empresa

609.2022

27.05.2022

..........048N

Martinez Chumillas, Tamara

610.2022

27.05.2022

.........000P

Mondan Ramona

La mesa de contractació NO REBUTJA cap proposta.
Després de la lectura de les ofertes, no observant-se cap defecte, es puntua l’Oferta de la següent forma:
Criteris amb PONDERACIÓ AUTOMÀTICA:
Oferta

Proposta

Ampliació

Activitats

Activitats

Activitats

TOTAL

econòmica

horari

esport

oci

cultura

609.2022

0 punts

20 punts

20 punts

20 punts

20 punts

80 PUNTS

610.2022

20 punts

20 punts

15 punts

20 punts

20 punts

95 PUNTS

En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte, en haver obtingut la puntuació
més alta, a la proposició presentada per l’oferta 610.2022 de RAMONA MONDAN.
El President dona per acabada la reunió a les 13.00 hores. I perquè quedi constància del tractat, jo, la secretària, redacto
Acta que sotmeto a la signatura del President i Vocals.

A Castelldans a 30 de maig de 2022

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.
CVE: 20220-07113-16548-25010

