ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de maig de 2021 va aprovar
l’expedient de concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per
concurs, bar piscina municipal de Callús..
D’acord amb l’establert a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, es procedeix a fer pública aquesta licitació:
1.- ENTITAT CONCESSIONARIA
a) Organisme : Ajuntament de Callús.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació / informació:
- Entitat : Ajuntament de Callús.
- Domicili : Plaça de l’Ajuntament ,1.
- Localitat i codi postal : Callús 08262
- Telèfon : 936930000
- correu electrònic : callus@diba.cat
- Direcció d’Internet del perfil del contractant :
https//contractaciopublica.gencat.cat ( Perfil Ajuntament de Callús)
d) Número d’expedient : 457/2021.
2.- OBJECTE DE LA CONCESSIÓ
Constitueix l'objecte del contracte la concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé
de domini públic que tingui les següents característiques:
Referència cadastral

8960010CG9286S0001XW

Localització

CL NUM 106

Classe:

Domini públic

Superfície construïda :

690 m2

Ús:

DEPORTIU

Any de Construcció:

1980

3.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
La forma d'adjudicació de la concessió serà el procediment de concurs, en el qual
qualsevol interessat podrà presentar una oferta.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el
que s'estableix en la present clàusula.
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4.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Cànon mínim 1.800 €. Millora d’aquest import.

10 punts

Ampliació inventari. Inclourà totes aquelles millores que el licitador
implementi en l’immoble, al seu càrrec, i bens mobles que incorpori al
patrimoni municipal a l’extinció de la concessió.
Millores de l’equipament del bar (5 punts)
Millores del mobiliari del bar (5 punts)

10 punts

Proposta gestió zona esportiva. Dinamització de l’espai, proposta
d’activitats d’esportives, oci i cultura, incloent el detall de les d’activitats
amb descripció, durada, tipus de públic a qui va dirigit, horari aproximat
previst, calendari aproximat previst.

40 punts

Acreditació de l’experiència per a la gestió d’aquest servei, 3 punts per
any treballat.

30 punts

Millores ambientals. Proposta d’actuacions per la correcta gestió de
residus.

10 punts

5.- DATA LIMIT D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ
Durant el termini de presentació d’ofertes.
Si se sol·licita informació addicional o complementària, es facilitarà almenys sis dies
abans que finalitzi el termini de presentació d’ofertes, sempre que aquesta petició es
present i amb una antelació mínima de dotze dies respecte d’aquesta data.
7.- PRESENTACIÓ D’OFERTES I SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
a) Termini: Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i
documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o
condicions, sense excepció o reserva alguna.
Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament amb domicili a la Plaça Major s/n de
Callús, en horari de 9 a 14 hores, dins del termini de deu dies naturals comptats a
partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant.
b) Documentació a presentar: l’especificada en el plec de clàusules administratives
particulars.
c) Forma de presentació : les proposicions dels sobres A i B s’hauran de presentar
en el Registre general en la forma que s’indica en el plec de clàusules
administratives particulars.
Callús, datat i signat electrònicament al marge.
L’Alcalde
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