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Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Concessió demanial per a l'ús privatiu d'una part de la zona verda del parc
de La Sardana de Tordera
Règim interior - Contractació
2019 / 3881
Anunci de formalització de la concessió

Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2020, s’ha adjudicat la concessió
demanial per a l'ús privatiu d'una part de la zona verda del parc de La Sardana de Tordera, el qual
s’ha formalitzat en data 7 d’agost de 2020, la qual cosa es fa pública als efectes de l’article 154.1 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Tordera.
Número d’identificació: P0828400B
Dependència que tramita l'expedient: Departament de contractació.
Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Administració local.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2019 / 3881
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2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Tordera.
Domicili: Plaça Església, 2.
Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 937643717.
Adreça electrònica: contractacio@tordera.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa data que per a la presentació de
proposicions.
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i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

12/08/2020 Secretària

3 Objecte del contracte
a) Descripció del contracte: L’objecte del contracte és l’atorgament d’una concessió administrativa
d’ús privatiu d’una part de la zona verda del Parc de la Sardana de Tordera, per destinar-lo a
usos de bar restaurant i la resta d’activitats complementàries que resultin reconegudes en el
PCAP, lligades a la pràctica de l’esport.
b) Durada del contracte: 20 anys, 0 mesos, 0 dies
c) Admissió de pròrroga: Sí. 2 pròrrogues de 5 anys cadascuna de durada, sent la durada màxima
de la concessió de 30 anys.
d) Divisió en lots i número de lots: No.
e) Modificacions previstes: No
f) Lloc d'execució: Parc La Sardana de Tordera, 08490.
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
h) Codi CPV: 98371110
i) Codi NUTS: ES511
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4 Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Concessió demanial per a l’ús privatiu.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.
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5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat de la concessió: 609.895,70 euros, sense IVA.
b) Cànon inicial: 194.754,50 euros, import que es satisfarà íntegrament en el moment de la
formalització de la concessió.
c) Cànon anual fix: mínim 13.838,04 euros anuals (1.153,17 euros mensuals x 12 mesos) o el que
resulti de l’adjudicació.
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6 Admissió de variants
a) No s’admeten variants.
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7 Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Sí, 5 % sobre l'import d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix a 4.958,58 euros.
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8 Criteris d’adjudicació
a) Judici de valor: memòria descriptiva, fins a 40 punts. Els licitadors que no superin la puntuació
mínima de 20 punts seran exclosos.
a.1) Projecte d’explotació i dinamització per garantir la qualitat dels serveis de bar-restaurant,
fins a 5 punts.
a.2) Proposta de millora d’equipament de mobiliari en general, fins a 5 punts.
a.3) Proposta de millores ambientals per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, fins a 5
punts.
a.4) Proposta de pla de neteja i manteniment per al bon estat de manteniment de les
instal·lacions, fins a 10 punts.
a.5) Proposta de pla de conservació general de les instal·lacions, fins a 10 punts
a.6) Proposta de mesures de seguretat i vigilància, fins a 5 punts.
b) Automàtics: proposició econòmica (cànon anual a l’alça), fins a 60 punts.
9 Data d’adjudicació i formalització de la concessió
a) Data d’adjudicació de la concessió: 30 de juliol de 2020.
b) Data de formalització de la concessió: 7 d’agost de 2020.
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10 Número d’ofertes rebudes dels operadors econòmics
a) Número d’ofertes rebudes: 1.
b) Nombre d’ofertes rebudes d’un altre Estat membre o d’un país tercer: 0.
c) Nombre d’ofertes rebudes: 1.
11 Dades dels operadors econòmics adjudicataris
a)
b)
c)
d)

Raó social: Oscar Lama Blanco
CIF: Adreça fiscal: 08490, Tordera
Codi NUTS: ES511.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

Núm. Expedient: 2019 / 3881

Número de telèfon:
Número de fax:
Adreça electrònica:
Adreça d’Internet:
Petita i mitjana empresa: No.
Contracte adjudicat a una agrupació d’empreses: No.
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12 Valor de l’oferta seleccionada
Import anual del cànon anual fix adjudicat:
Import total del cànon fix per tota la durada de la
concessió (20 anys) adjudicat:
Importa garantia definitiva 3 % sobre 288.000,00 €:
Import del cànon inicial que es compensarà en el moment
de la formalització de la concessió, atès que l’adjudicatari
és l’actual ocupant:
Durada de la concessió:
Pròrrogues previstes:

14.400,00 €/any
288.000,00 €
8.640,00 €
194.754,50 €
20 anys
2 pròrrogues més, de 5 anys
cadascuna

13 Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat
a) Programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.
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14 Recurs
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació d’aquest contracte procedirà la interposició del
recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per tant, contra els acords de l’òrgan de contractació, que posen fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:
•

Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
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•
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•

Núm. Expedient: 2019 / 3881

d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.
Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
15 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
a) Data d’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix la seva publicació.
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, a data de signatura electrònica
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Així ho mana i signa Joan Carles Garcia Cañizares, Alcalde,
davant meu, Marta Portella Nogué, secretària.
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