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ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2021, ha acordat l’inici de
l’expedient de licitació per a l’ús privatiu, mitjançant una concessió administrativa, de
les instal·lacions del camp de futbol municipal, mitjançant un procediment obert i
d’acord amb el següent:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Premià de Dalt
b) Dependència que tramita l’expedient: Esports– Secretaria.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

2.- Objecte del contracte
Atorgament de l’ús privatiu de les instal·lacions del camp de futbol municipal, situades
al carrer La Riereta, s/n, de Premià de Dalt, en règim de concessió administrativa i
d’acord amb les condicions que figuren al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4.- Divisió en lots
No es preveu la divisió en lots.
5.- Cànon de la concessió:
El cànon a satisfer a l’Ajuntament ascendeix a la quantitat de 3.532,06 €/anuals (tres
mil cinc-cents trenta-dos euros amb sis cèntims), exempts d’IVA, d’acord amb l’article
7.9è de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’IVA.
Aquest cànon podrà ser millorat pels licitadors a la seva oferta. El cànon esdevindrà
absolutament independent de la recaptació que efectuï el concessionari en l’explotació
dels serveis inherents a les instal·lacions del camp de futbol.
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6.- Durada i possibles pròrrogues
La durada inicial de la concessió serà de 2 anys a comptar des de la data de signatura
del contracte, prorrogables cada dos anys, de forma expressa, fins a un màxim de,
contracte i pròrrogues, de DEU (10) anys (2+2+2+2+2).
7.- Garanties:


Garantia provisional: No s’exigeix.



Garantia definitiva: El concessionari està obligat a contractar una pòlissa
d’assegurances contra riscs, que cobreixi el valor de les instal·lacions, del
material facilitat i del que aporti el concessionari en cas de sinistre, i
assegurança de Responsabilitat Civil per danys soferts pels usuaris de les quals
el concessionari ha d’acreditar-ne anualment el pagament. Els imports mínims
són els següent:
 Assegurança Responsabilitat Civil que cobreixi danys ocasionats a
tercers, així com el del seu propi personals, pel desenvolupament de
l’activitat que realitzin, amb un límit mínim per sinistre de 600.000
euros i un sublímit per víctima no inferior a 150.000 euros.
 Assegurança per danys materials : 600.000 euros

8.- Requisits específics del contractista:
Només podran participar en aquesta licitació aquelles entitats esportives sense ànim
de lucre, degudament inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya (REE), adscrit al Consell Català de l’Esport i que es trobin afiliades com a
clubs o associacions en la Federació Catalana de Futbol.
9.- Obtenció de documentació i informació:
a) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&idCap=2064233
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b) Ajuntament de Premià de Dalt, Departament de Secretaria, Plaça de la fàbrica
núm. 1 CP 08338, telèfon: 93.693.15.15.
10.- Data límit presentació:
Es concedirà un termini de 15 dies naturals per a presentar la documentació, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.
11.- Presentació de la documentació:
Es presentarà en DOS SOBRES dins del qual s’inclourà la documentació que s’estipula a
la clàusula 12) del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=ajuntament+de+premi%C3%A0+de+dalt&idCap=2064233&ambit=5&
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.
Josep Triadó i Bergés
Alcalde – President
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