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Administració Local
2017-03774
Ajuntament dels Pallaresos
ANUNCI
Per Resolució de acord de Ple de data 4 de maig de 2017 pel qual es va aprovar l’expedient de la concessió de
l’ús privatiu de domini públic de les instal·lacions esportives del camp de futbol situades entre el Carrer Noguera
i el Carrer de la Cerdanya dels Pallaresos mitjançant procediment obert, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de
clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament dels Pallaresos
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Intervenció
2. Objecte.
Descripció de l’objecte: Concessió Demanial per l’ús privatiu de les instal·lacions esportives del camp de futbol
situades entre el Carrer Noguera i el Carrer de la Cerdanya dels Pallaresos
Durada de la concessió: 10 anys
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, amb diversos criteris d’adjudicació.
4. Cànon concessional:
El cànon a satisfer per concessionari durant la vigència de la concessió, no podrà ser inferior a la quantitat de
200.000 € -dos cents mil euros-. A raó de deu anualitats iguals de 20.000€ anuals –vint mil euros-.
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 3% del valor de l’immoble objecte de la concessió, equivalent a 5.933,80 €.
6. Obtenció de documentació i informació.
- a) Entitat: Ajuntament dels Pallaresos.
- b) Domicili: Av. Catalunya nº8
- c) Localitat i codi postal: Els Pallaresos (43151).
- d) Telèfon: 977.610.600.
- e) Fax 977.610.568
- f) Web municipal (perfil del contractant): http://www.ajuntamentdelspallaresos.cat/
Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des de la publicació en el BOPT.
7. Requisits de solvència:
Els establerts a l’Annex II del Plec de Clàusules Administratives Particulars de regulador de la Concessió.
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8. Criteris d’adjudicació:
Total màxim 100 punts.
I.- Criteris objectius de valoració automàtica (fins a 51 punts):
1.- Oferta econòmica ......................................... fins a 31 punts
Millora del cànon establert a les bases. Fórmula: P1: (L+OF)/(L+MAX)*31
PI. Puntuació obtinguda
L. Import de licitació total pel període de 10 anys
MAX. Oferts econòmica més alta
OF. Oferta corresponent al licitador que és valora
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2.- Estar inscrit al Registre d’Entitats Esportives (REE) .................... 5 punts
Es valorarà que el licitador estigui inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat amb 5 punts.
3.- Equips federades................................................................ fins a 15 punts
Es valorarà els diferents equips federades dels quals disposi el licitador. S’atorgarà 1 punt per cada secció federada,
fins un màxim de 15 punts.
II.- Criteris que depenen d’un judici de valor (fins 49 punts):
1.- Projecte esportiu................................................................. fins a 15 punts
Es valorarà el projecte esportiu del licitador mitjançant la presentació d’un projecte tècnic i d’execució, per a la seva
avaluació, que haurà de contenir:
- Descripció del projecte, impacte de l’acció i model de gestió.
- Objectius generals, objectius específics
- Proposta de desenvolupament del projecte, metodologia i avaluació
2.- Projecte de gestió de les instal·lacions............................... fins a 15 punts
Es valorarà el projecte de gestió de les instal·lacions i d´organització de l´ús de les mateixes per part de tercers
mitjançant la presentació d’una Memòria explicativa relativa a aquest contingut i, entre altres:
- Horaris de funcionament general i desglossament dels usos per part del concessionari i per part de tercers.
- Previsió de calendari i horaris d´entrenaments, previsió de partits, horari obertura bar etc.
3.- Programes de tecnificació d’entrenadors, jugadors i porters.....fins a 7 punts
Es valoraran els programes i accions de tecnificació d’entrenadors, jugadors i porters mitjançant la presentació d’un
projecte tècnic i d’execució, per a la seva avaluació, que haurà de contenir:
- Descripció del projecte, impacte de l’acció i model de gestió.
- Objectius generals, objectius específics
- Proposta de desenvolupament del projecte, metodologia i avaluació
4.- Organigrama del personal previst per dur a terme el servei....... fins a 4 punts
- Bar
- Personal tècnic (entrenadors, staff tècnic...)
5.- Adequació instal·lacions................................................... fins a 8 punts
Es valorarà fins un màxim de 8 punts el projecte d’adequació de les instal·lacions esportives i dels diferents espais
(vestidors, reorganització sala material...)
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 26è dia a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el BOPT.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula vint-i-cinquena
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest fet,
mitjançant fax, al número 977 610 568 o al correu electrònic ajuntament@pallaresos.cat
10. Despeses d’anuncis:
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 500,00 €.
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Els Pallaresos a 5 de maig de 2017
L’alcalde, Josep Mª Nolla Cabellos

https://www.dipta.cat/ebop/
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