ANUNCI
Del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola pel qual es fa pública la licitació del
procediment obert per a l’adjudicació de la concessió administrativa per a gestionar la finca de
Can Ferriol, situada dins el Parc Natural de la Serra de Collserola, propietat de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat (exp. 2018/237-AC).
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Número d’identificació: 9814460009.
Dependència que tramita l'expedient: Servei d'Administració i Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 2018/237-AC

2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Domicili: Carretera de l'Església, 92
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08017.
Telèfon: 932800672.
Adreça electrònica: secretaria@parccollserola.net.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1
5112408
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins les 14 hores del dia 28 de febrer de 2019.
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres no festius, de 09:00 a 14:00 hores.
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Concessió administrativa per a gestionar la finca de Can Ferriol, situada dins
el Parc Natural de la Serra de Collserola, propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (exp.
2018/237-AC)
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Lloc d'execució: Finca de Can Ferriol, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
d) Termini d'execució: a comptar des de la signatura del contracte i finalitzarà als 35 anys
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: concessió administrativa de l’ús privatiu d’un bé de domini públic.
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No

5 Cànon anual mínim:
El cànon anual mínim per a la utilització i explotació que servirà de base a la licitació és de SIS MIL
EUROS (6.000 €), IVA inclòs. Per la rehabilitació de la masia de Can Ferriol i els edificis complementaris
s’estableix una inversió mínima de DOS-CENTS DEU MIL EUROS (210.000,00 €), IVA inclòs.
6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 7.325,55 € (3% del valor de domini públic ocupat).

8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix.
b) Veieu clàusula 5.3) del Plec de clàusules tècniques, administratives i econòmiques particulars de
l’esmenat plec.
9 Criteris d’adjudicació: Veieu clàusula 2.1) del plec de clàusules tècniques, administratives i
econòmiques particulars.
10 Obligacions i drets del concessionari: Veieu clàusules 3.1) i 3.1.1) del plec de clàusules
tècniques, administratives i econòmiques particulars.
11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Fins les 14 hores del dia 28 de febrer de 2019.
b) Documentació que cal presentar: Veieu clàusula 2.2) del plec clàusules tècniques, administratives
i econòmiques particulars.
c) Presentació d’ofertes:
Entitat: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Domicili i localitat: Carretera de l'Església, 92, Barcelona.
CP: 08017.
Les proposicions es presentaran al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de
l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72, fax 93 280 60 74), de dilluns a divendres
laborables, de 9 a 14 hores, podent ésser també enviades per correu. En aquest supòsit la
documentació s’haurà de lliurar abans de les 14 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini
màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex,
telegrama o fax al Consorci el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest
darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies
des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap
cas.
12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
b) Lloc: Centre d’Informació-Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
c) Data: 1 de març de 2019 (obertura del sobre A). Quant als sobres B i C, es comunicarà portunament
als licitadors (acte públic).
13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya
14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós-Administratiu i Assemblea General
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
b) Termini per presentar recurs: 2 mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació en
cas que es desitgi interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant l’Assemblea General del Consorci, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Barcelona, 31 de gener de 2019
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