Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Expedient núm.:

84.2022

Document:

Resolució adjudicació

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.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
A la vista de què aquest ajuntament és propietari del següent 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:
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.
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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.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014,
RESOLC
PRIMER. Adjudicar la concessió de l'ús privatiu del bé de domini públic en les condicions que figuren en la seva oferta i les
que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars a:
ADJUDICATARI

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CÀNON

MONDAN RAMONA

EXPLOTACIO BAR PISICINES MUNICIPALS. ESTIU 2022.

850,00 EUROS (més iva)

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada l'oferta presentada per
l'adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:
Registre entrada

Data

NIF

Empresa

609.2022

27.05.2022

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

Martinez Chumillas, Tamara

610.2022

27.05.2022

.........000P

Mondan Ramona

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

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
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QUART. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
CINQUÈ. Notificar a RAMONA MONDAN, adjudicatària del contracte, la present Resolució i citar-li per a la signatura del
contracte que tindrà lloc a 16 de juny de 2022 de forma telemàtica a les 13.00 hores.
SISÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior a quinze dies
després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

A Castelldans, a 10 de juny de 2022.
L’ALCALDE

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.
CVE: 20220-07117-25176-56231

