Expedient núm.: 96/2019
Document de Formalització de la Concessió administrativa
Assumpte: Concessió Administrativa d'Ús Privatiu d'un Bé de Domini Públic Per
Concurs
FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
D’una part, el senyor Carles Palau Boté, amb DNI núm. 43709901B, Alcalde, actuant en
nom i representació de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en virtut de les seves
competències, assistit de la Secretaria de la Corporació Elena Bergés Martín, que dóna
fe de l’acte.
D'una altra part, el senyor Xavier Garcia Gallego, amb DNI 40891063F, amb domicili a
l'efecte de notificacions a Bell-lloc d’Urgell carrer Sant Josep núm. 41, codi postal 25220,
en nom i representació pròpia.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la concessió
administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic del Bar La Cultural adjudicat per
concurs públic.
Aquesta adjudicació va ser aprovada per Decret d'Alcaldia núm. 2019-0096 de data 4
d’abril de 2019, segons es desprèn dels següents:
ANTECEDENTS
Primer.- En data 8 de març de 2019 per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0062 es va aprovar
l’expedient de contractació per a la concessió d’un bé qualificat de domini públic el Bar
La Cultural d’un edifici municipal situat al Carrer La Mina, 12 del municipi de Bell-lloc
d’Urgell, així com l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques que han de regir la concessió administrativa, tot convocant
la licitació.
Segon.- En data 8 de març de 2019 es va publicar anunci de licitació per termini de
quinze dies naturals en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació, perquè els
interessats presentin les seves proposicions.
Tercer.- En data 26 de març de 2019 i 2 d’abril de 2019 es va constituir la Mesa de
contractació, i aquesta, va realitzar proposta d’adjudicació a favor del Sr. Xavier Garcia
Gallego.
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Quart.- En data 3 d’abril de 2019 el Sr. Xavier Garcia Gallego, va constituir garantia
definitiva per import de 300 euros i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va comprovar les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Cinquè.- En data 4 d’abril de 2019 mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019-0096,
s’adjudica a favor del Sr. Xavier Garcia Gallego amb DNI 40891063F amb domicili al
carrer Sant Josep núm. 41 del municipi de Bell-lloc d’Urgell, en nom i representació
PRÒPIA.
I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, la present
concessió d'ús privatiu del bé de domini públic del Bar La Cultural, ho formalitza en
aquest document administratiu, conformement a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. L'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell atorga al concessionari el dret d'ús privatiu
del bé immoble de domini públic situat al carrer la Mina, núm. 12 de Bell-lloc d’Urgell,
amb referencia cadastral núm. 4914612CG1141S0001EU, amb una superfície de 128m2
destinat a l’ús d’hostaleria.
SEGONA. El concessionari s'obliga a pagar a l'Ajuntament com a cànon de la concessió,
la quantitat de 6.000 euros anual IVA inclòs, que s’haurà de satisfer mensualment per
import de 500 euros (21% d’IVA inclòs), que es realitzarà el primer pagament del cànon
en la data de la formalització del contracte, i els pagaments successius es realitzaran
mensualment el dia 5 de cada mes, en cas de ser inhàbil, el dia següent hàbil.
TERCERA. La durada de la concessió del bé de domini públic és per termini de 4 anys,
comptats des de la data 1 de maig de 2019, amb possibilitat de concertar fins a un màxim
de 4 pròrrogues d’un any cadascuna d’elles.
QUARTA. El concessionari s'obliga a abonar, entre altres, els següents conceptes:
— El cànon de la concessió segons les estipulacions establertes.
— Les despeses ocasionades amb motiu de la preparació i formalització del
contracte.
— Les despeses de conservació i reparació de les dependències municipals
concedides.
— Els subministraments d'aigua, energia elèctrica, i taxa per recollida
d’escombraries.
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CINQUENA. El concessionari, prèvia autorització municipal, podrà disposar de la barra
de bar per les festes que organitzi l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
SISENA. El concessionari queda obligat a permetre la inspecció tècnica i el control
directe d'aquest Ajuntament. Així mateix, serà prerrogativa de l'Administració la
possibilitat de deixar sense efecte la concessió abans del venciment si ho justifiquessin
circumstàncies sobrevingudes d'interès públic, mitjançant rescabalament dels danys
que causessin, o sense ells quan no procedís.
SETENA. Al final del termini de la concessió, revertiran a la Corporació els béns objecte
de la concessió, havent el contractista de lliurar-los conformement al contracte i en l'estat
de conservació i funcionament adequats.
L’adjudicatari va prestar la garantia definitiva de la contractació, la qual serà retornada
a la data de finalització d’aquest contracte, sens perjudici de l’establert a la normativa
sobre contractació administrativa.
VUITENA. El Sr. Xavier Garcia Gallego presta la seva conformitat al Plec de clàusules
administratives particulars que és document contractual, signant-ho en aquest acte i se
sotmet, per quan no es trobi en ell establert als preceptes del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques; i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això,
les normes de dret privat.
Després de la lectura del contracte actual, els atorgants es ratifiquen i afirmen en el seu
contingut, signant-ho en doble exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en
l'encapçalament, del que, com a secretària per a aquest acte, en dono fe.
L’Alcalde,
Carles Palau Boté

El contractista,
Xavier Garcia Gallego

La secretària interventora,
Elena Bergés Martín
(document signat electrònicament)

CARLES PALAU BOTÉ-43709901B
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XAVIER GARCIA GALLEGO-40891063F

ELENA BERGES MARTIN-47900305E

