Secció Administrativa i Jurídica de
l'Àrea de Serveis Territorials
Núm. Exp.: 2019/2525
Expedients alienacions, permutes,
cessions d'ús béns immobles i
parcel·les sobreres

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 28 de febrer de 2019, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:
PUNT 10è.- 2019/2525
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ QUE REGIRÀ LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT
DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DE CAN ROCA, A CASTELLDEFELS
Vist el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars que regiran la concessió administrativa de l'explotació del bar restaurant
del complex esportiu municipal de Can Roca, a Castelldefels.
Atès que la naturalesa del contracte que vincula el concessionari amb l'Ajuntament és
la de concessió administrativa d'explotació de bens de domini públic, d'acord amb els
articles 53 i següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d'octubre.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Territorials del dia 21
de febrer de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per quinze vots a favor emesos pels regidors i per les regidores
dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E, ERC-AM, CSPOT, CiU i deu abstencions
emeses pels regidors i per les regidores dels grups municipal del PP i de C’s,
A C O R D A:
Primer.- Aprovar i iniciar l'expedient de contractació per adjudicar, per tramitació
ordinària i procediment obert, la concessió administrativa de l'explotació del barrestaurant del complex esportiu municipal de Can Roca, a Castelldefels, de conformitat
amb l'article 66 de l'esmentat Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Segon.-Aprovar, el plec de condicions administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars, que hauran de regir la concessió de referència.
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Tercer.-Obrir, en el seu cas, procediment de concurrència pública d'acord amb el que
preveu l'article 57.3 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Quart.-Anunciar aquest procediment al Perfil del Contractant de la pàgina web
municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Castelldefels, i al Butlletí Oficial de
la Província, i sotmetre l'expedient a un període d'informació de 30 dies hàbils, a
comptar de l'endemà de la publicació d'aquest últim, temps en que es podran
formular reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini d'informació
pública sense que es presentin reclamacions o al·legacions, automàticament s'obrirà el
període de 15 dies hàbils per a la recepció d'ofertes. En cas que se'n presentin,
quedarà en suspens el termini per a la recepció d'ofertes fins que aquelles siguin
resoltes i es tornarà a publicar la licitació en els mateixos mitjans públics abans
esmentats.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.
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