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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Anunci concessió demanial de la gestió i explotació d’una pista de pàdel i una pista de tennis ja construïdes
i la construcció, gestió i explotació d’una pista de pàdel a la zona esportiva de Rosselló
ANUNCI
Aprovació plecs i anunci de licitació concessió demanial
El Ple de l’Ajuntament de Rosselló, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2015, ha aprovat el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques corresponents al contracte de
concessió demanial de la gestió i explotació d’una pista de pàdel i una pista de tennis ja construïdes i la
construcció, gestió i explotació d’una pista de pàdel a la zona esportiva de Rosselló i simultàniament, s’inicia
el procediment de licitació amb el termini establert al plec per presentar ofertes.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament: Rosselló
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció d’informació i documentació:
Ajuntament de Rosselló  Secció Contractació
Domicili: Av. Catalunya, 2, 2a planta.
Localitat i Codi Postal: Rosselló, 25124.
Telèfon: 973730001 Fax. 973730033. Mail. secretari@rossello.cat
Direcció web del Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/4491891
d) Número d’expedient: 3/2015.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Concessió administrativa demanial.
b) Descripció de l’objecte: concessió demanial per a la gestió i explotació d’una pista de pàdel i una pista de
tennis ja construïdes i la construcció, gestió i explotació d’una pista de pàdel a la zona esportiva de
Rosselló.
c) Lloc: Zona Esportiva Municipal de Rosselló. Av. Esports s/n.
d) Termini explotació: 20 anys a comptar a partir de la data de finalització de les obres.
e) Admissió pròrroga : Clàusula 8 del PCAP.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.
c) Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
4. Valor estimat del contracte
a) 68.000,00 euros,, IVA no inclòs.
b) Cànon anual explotació: Es valorarà segons base quinzena, del PCAP.
5. Pressupost de licitació
Import total :22724,40 IVA ni inclòs.
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6. Garanties
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: Veure clàusula 17 del PCAP.
7. Requisits específics del contractista
La solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional es determinen a la clàusula 12 del
PCAP.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de la presentació: 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la data de publicació
de l’últim anunci de licitació publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, Perfil del Contractant del
web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/4491891 i al tauler d’anuncis municipal.
b) Documentació a presentar: Veure clàusula 12 del PCAP.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Rosselló (Av. Catalunya 2, planta segona
25124,( Rosselló), de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores.
Quan la documentació s’enviï per correu els licitadors hauran de justificar la data d’imposició de l’enviament
a l’oficina de correus i anunciar a l’Ajuntament de Rosselló la remissió de l’oferta per fax al núm. 973730033,
o telegrama en el mateix dia, el qual, en cap cas, pot ser posterior al dia i hora límit que clou el termini de
presentació d’ofertes.
9. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Els establerts en la clàusula 15 del PCAP.
10 Obertura de les ofertes
a) Data i hora: L’acte d’obertura dels sobres, es realitzarà d’acord amb el que determina la clàusula 14 del
PCAP.
b) Lloc: Ajuntament de Rosselló, Sala de Sessions, 2n pis. 25124, Rosselló.
11. Despeses de publicitat
Les despeses de publicitat en diaris i/o butlletins oficials i qualsevol altres que exigeixi la convocatòria i
posterior adjudicació del procediment, seran a compte de l’adjudicatari.
Rosselló, 11 de gener de 2016
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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