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AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Expedient núm.:

84.2022

Document:

Edicte

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.

EDICTE
Per resolució d’alcaldia de data 6 de maig de 2022 s’ha aprovat el plec de clàusules administratives que han de regir la
concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per concurs i tramitació ordinària de l’espai destinat a bar de les
piscines municipals, estiu 2022 que es troba dins el recinte poliesportiu municipal ubicat Carrer coll de penal sense
número de Castelldans; i atès amb allò que preveu l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, s’obre un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
en el perfil del contractant, per tal que es puguin presentar possibles reclamacions i es pugui reclamacions al plec de
clàusules. Simultàniament, s’anuncia la convocatòria de de la concessió amb un termini també, de 15 dies hàbils per
presentar ofertes, si bé la licitació s’ajornarà en cas que es presentin reclamacions contra el plec de clàusules.
A continuació es transposa un extracte del contingut del plec de clàusules:
1.

Objecte del contracte

Constitueix l'objecte del contracte la concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic que té les següents
característiques:
Descripció
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.
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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.
2.

Tipus de licitació i durada.

El cànon que serveix de base a la licitació es fixa a 700,00 euros, actualitzat a l'índex de preus al consum, s'abonarà en
data 01.09.2021. No s’admetran ofertes per sota del preu de licitació.
El termini d'utilització del bé de domini públic serà de dos mesos i mig (Previsiblement de 18 de juny de 2022 al 4 de
setembre de 2022. No obstant, i degut a la incertesa en quan a dates i terminis es refereix provocada per la crisi sanitària
del COVID19, es preveu que la concessió sigui pel període estival 2022. El tancament en qualsevol cas, es preveu abans de
l’inici de la festa major de Castelldans, que es produeix el primer dimarts de setembre de cada any.
3.

Garantia definitiva.

S’estableix CENT CINQUANTA EUROS.
4.

Qualificació urbanística.

Segons les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic vigents actualment en aquest municipi, que van ser aprovades
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 23.2.1983, la finca objecte de la subhasta es troba situada en
Sòl Urbà, qualificada com sistemes L, sistema d’espais lliures, zones verdes i jardins.
5.

Obtenció de documentació i informació.

Entitat:

Ajuntament de Castelldans.

Domicili:

Passeig Moragues, 21.

Localitat i codi postal:

Castelldans, 25154.

Telèfon:

973120002

La pàgina web municipal:

www.castelldans.cat

Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=Ajuntament+de+Castelldans&r
eqCode=viewDetail&idCap=1005065&
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6.

Presentació de les ofertes.

S’obre un termini de 15 dies hàbils per a la presentació de la oferta a computar a partir de l’endemà de la publicació del
present acord en el perfil del contractant.
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament
de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic.
La utilització d'aquests serveis suposa:


La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.



La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.



L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de 10 dies comptats a
partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica
a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Pública a la disposició
de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es registrin, en el cas que
no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament per algun dels
sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests sobres
en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant d'enviament, susceptible
d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
7.

Obertura de proposicions.

L’acte d’obertura de pliques serà públic i tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament en un màxim de 10 dies hàbils a
comptar a partir del dia següent al dia en que s’acabi el termini de presentació de proposicions. Es publicarà al perfil del
contractant el dia d’obertura de les pliques un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes.

Castelldans, 6 de maig de 2022.
L’ALCALDE
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