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Número d'expedient X332/2019/000001
Descripció
Aprovació de la desestimació de les al·legacions presentades en data 6 de juny de 2019 per
HOLDING DE EXCLUSIVAS, SL i PETARDOS 120 DB, SL en relació a les bases per a l'atorgament
de nou llicències d'ocupació temporal per l'explotació de casetes per a la venda d'articles de
pirotècnia sense instal·lacions fixes durant la temporada 2019, i del desistiment del procediment.
Relació de fets i fonaments jurídics
La Junta de Govern Local de data 17 d'abril de 2019 va aprovar inicialment les bases per a
l'atorgament de nou llicències d'ocupació temporal per l'explotació de casetes per a la venda d'articles
de pirotècnia sense instal·lacions fixes durant la temporada 2019, i, així mateix, va aprovar la
convocatòria pública d'acord amb el que preveien les bases aprovades per a la presentació de
sol·licituds per participar en el procediment, si bé, es feia esment que aquesta convocatòria restaria
suspesa en el supòsit que es presentessin al·legacions a les bases i fins que aquestes quedessin
resoltes.
Les bases aprovades inicialment juntament amb la convocatòria es van publicar al BOPB en data 8
de maig de 2019, i el termini d'informació pública i presentació de sol·licituds va finalitzar en data 6 de
juny de 2019.
En data 6 de juny de 2019 HOLDING DE EXCLUSIVAS, SL, i PETARDOS 120 DB, SL van presentar
un escrit d'al·legacions en relació a les bases aprovades inicialment , en el que s'al·lega el següent:
- Que la clàusula 13 de les esmentades bases quedi sense efecte, ja que preveu com a actes jurídics
vàlids en el procediment d'atorgament de llicències la renuncia o la retirada de la proposició
presentada, perquè la llei de subhastes i concursos prohibeix explícitament la possibilitat de renunciar
a una proposta que doni lloc a una adjudicació.
- I que no serveixi l'escrit d'al·legacions presentat per invalidar aquest concurs .
En data 11 de juny de 2019 a les 11:30 hores es va reunir la mesa, i segons consta a la corresponent
acta, a la vista de les al·legacions presentades en relació a les bases que regeixen aquest
procediment i de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 17/04/2019, on consta
que la convocatòria restarà suspesa en el supòsit que es presentin al·legacions a les bases i fins que
aquestes quedin resoltes, la mesa va acordar suspendre l'obertura del sobre únic.
Vist l'informe emès pel Director de l'Àrea de Seguretat Pública signat en data 1 de juliol de 2019, que
proposa la desestimació de les al·legacions presentades en base als següents motius :
En relació a l'al·legació referent a la clàusula 13 de les bases, s'ha de desestimar, ja que aquesta
clàusula no prohibeix la renúncia de la proposició presentada, ni de forma explícita, ni de forma
implícita, sinó que penalitza aquesta renuncia amb l'exclusió del licitador del procediment, que
tampoc no podrà optar pel lloc o llocs de venda als que no hagi renunciat.
En relació a la norma esmentada, consultades diferents bases de dades, no hi ha constància de la
existència d'aquesta norma, i donat que no concreta les determinacions que considera d'aplicació,
aquest Ajuntament no pot valorar en què és fonamenta l'al·legació.
En relació a la normativa aplicable a aquest procediment, s'ha de subratllar d'acord amb el que
preveu la clàusula 2 de les bases, que estableix la naturalesa jurídica d'aquest procediment, que es
tracta de l'atorgament de llicències i autoritzacions d'ús privatiu sense transformació o modificació del
domini públic, i a aquest supòsit li és d'aplicació l'establert al Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals , que en el seu article 57 preveu que s'han de

tenir en compte en dit atorgament els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència per a
l'atorgament d'aquests tipus de llicències.
L'esmentada clàusula 2 també estableix que és d'aplicació al present procediment:
a) El Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de
cartutxeria.
b) Les condicions imposades per la Delegació del Govern a Catalunya, autoritat governativa
competent per autoritzar aquest tipus d'activitat.
c) La resta de normativa que sigui aplicable atenent l'objecte de les llicències d'ocupació temporal.
L'article 70 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals, que resultaria també d'aplicació al present cas, preveu la possibilitat de renuncia del
concessionari per les concessions atorgades sobre el domini públic, i estableix que en aquest supòsit
de renuncia s'extingeix la concessió atorgada.
En el mateix sentit, s'estableix a l'article 6 de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini
públic aprovada pel Ple municipal en la sessió de data 23 de setembre de 2013 i publicada al BOPB
en data 9 d'octubre de 2013, el qual també preveu la possibilitat de renuncia expressa per les
llicències regulades en aquesta ordenança, com a forma d'extinció de les mateixes. En concret, el
procediment per l'atorgament de les llicències per a la instal·lació de quioscos o casetes per a la
venda temporal d'articles de pirotècnia està regulat en els articles 17 i següents d'aquesta Ordenança
esmentada.
Així mateix, atès que el termini per la instal·lació i explotació de les casetes per a la venda d'articles
de pirotècnia previst a la clàusula 1 de les bases era des de l'11 al 30 de juny, i havent transcorregut
el termini previst que impedeix el seu aprofitament pels sol·licitants, d'acord amb la proposta
efectuada per l'esmentat informe del Director de l'Àrea de Seguretat Pública, cal acordar el
desistiment del procediment,
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/07/2019 ;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat ,
Proposta d 'acord
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en data 6 de juny de 2019 per HOLDING DE
EXCLUSIVAS, SL I PETARDOS 120 DB, SL en relació a les bases per a l'atorgament de nou
llicències d'ocupació temporal per l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia sense
instal·lacions fixes durant la temporada 2019, en base als motius exposats a la relació de fets i
fonaments jurídics d'aquest acord.
Segon.- Aprovar el desistiment del present procediment, per haver transcorregut el termini previst a la
clàusula 1 de les bases esmentades per la instal·lació de les casetes, el que fa impossible el seu
aprofitament pels sol·licitants.
Tercer.- Donar trasllat a la Tresoreria municipal per retornar l'import ingressat de les garanties als
participants d'aquest procediment.
Quart.- Notificar el present acord als interessats i publicar-ho a la web municipal-perfil del contractant
de conformitat amb el que preveu la clàusula 7 de les bases aprovades en data 17 d'abril de 2019.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de

reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

