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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
23 DE DESEMBRE DE 2021
APROVAT

ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELS CAMPS DE FUTBOL
MUNICIPALS
Per part del regidor d’ESPORTS, el Sr. Julian Giner Arroyo, es presenta la següent
proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS
En data 27 de setembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici del
procediment de licitació de la concessió administrativa dels camps de futbol de Premià de
Dalt, per un període de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de fins a un màxim de 10
anys.
Es va establir un import mínim de cànon anual de 3.532,06 €/any, exempts d’IVA.
En data 29 de setembre de 2021, va sortir publicat l’anunci de licitació al Perfil del
Contractant.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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En data 14 d’octubre de 2021, va acabar el termini per a la presentació de les ofertes.
En data 18 d’octubre de 2021, es va realitzar la sessió d’obertura del sobre digital 1, amb
la documentació administrativa i tècnica que depèn de judici de valor, de l’única entitat
que s’ha presentat a la licitació.
En data 25 d’octubre de 2021, es va realitzar la sessió d’obertura del sobre digital 2, amb
l’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament. D’acord amb el que consta
a l’acta, es va acordar requerir a l’entitat CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE DALT, l’única que
s’ha presentat a la licitació, un aclariment relacionat amb l’oferta presentada.
En data 3 de novembre de 2021, amb RGE E2021013742, l’entitat CLUB ESPORTIU
PREMIÀ DE DALT, va presentar la resposta a l’aclariment sol·licitat.
En data 12 de novembre de 2021, es va requerir al CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE DALT, que
presentés la documentació acreditativa per a l’adjudicació de la concessió, atès que la
seva oferta s’ajustava al requisits especificats en la documentació que regeix la licitació.
L’oferta presentada pel CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE DALT, en data 12 d’octubre de 2021,
amb RGE E2021012737, és la que s’especifica a continuació:
-

Millora del cànon: 3.900 € /any (exempts d’IVA)
Participació en tres actes / activitats, organitzats o on hi col·labora l’Ajuntament
de Premià de Dalt.

En data 24 de novembre de 2021, amb RGE E2021014901, el CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE
DALT va presentar la documentació acreditativa necessària.
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Vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament
mitjançant Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. ADJUDICAR al CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE DALT, amb NIF G58922725, la concessió
administrativa de les instal·lacions del camp de futbol municipal, per un període
inicial de 2 anys, i per les següents condicions, d’acord amb l’oferta que va
presentar en data 12 d’octubre de 2021, amb RGE E2021012737:
a. Millora del cànon: 3.900 € /any (exempts d’IVA)
b. Participació en tres actes / activitats, organitzats o on hi col·labora
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
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2. INFORMAR al CLUB ESORTIU PREMIÀ DE DALT que, dins del termini dels 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació en la forma prevista
a l’article 156 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
haurà de comparèixer davant la Secretària General de l’Ajuntament per tal de
formalitzar el contracte en un document administratiu.
3. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web municipal
de l’esmentada adjudicació.
4. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui per
a fer efectius els acords precedents.
5. COMUNICAR aquests acords al CLUB ESPORTIU PREMIÀ DE DALT, i al Departament
d’Intervenció per al seu coneixement i als efectes escaients.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

