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Identificació de l’Expedient:
Denominació del contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:

Contracte administratiu especial d’explotació del
servei d’Agrobotiga i Punt d’Informació Turística
2021 101
Concessió Serveis
Ordinari
Obert Simplificat

Antecedents
Primer.- L’Ajuntament disposa d’un equipament, bé de domini públic municipal, a La
Gruta, destinat a realitzar-se l’activitat d’agrobotiga, bar i Punt d’Informació Turística.
Segon.- El contracte de la concessió administrativa i patrimonial de l’ús privatiu i de la
explotació del servei d’Agrobotiga i Punt d’Informació Turística que s’ubica a la planta
baixa de l’equipament municipal La Gruta, de propietat municipal, objecte de l’expedient
núm. 1403 0092 2018, ha quedat extingit per venciment de termini sense que cap de les
dues parts signants hagin sol·licitat la pròrroga establerta en el PCAP i en el propi
contracte..
Segon.- Per part de l’alcaldia s’ha impulsat la contractació de l’explotació del servei
d’Agrobotiga i Punt d’Informació Turística que s’ubica a la planta baixa de l’equipament
municipal La Gruta, de propietat municipal.
Legislació aplicable







Articles 22.2f) i 47.3.e) i 79 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRL).
Articles 218.4 i 221 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC).
Aticles 85.3 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques (LPAP).
Articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels ens locals (RPEL), segons el qual l’ús privatiu inherent
a l’afectació dels béns demanials i el que comporta la transformació o modificació
del domini públic resta subjecta a concessió administrativa.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.
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Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 i els
posteriors Real Decrets que prorroguen l’Estat d’Alarma.
Decret d’Alcaldia 2020/32, de 12 de març, mitjançant el qual es va acordar
Suspendre temporalment les activitats esportives, d'espectacles públics, recreatives
i qualssevol altres d'oci, culturals, religioses o similars organitzades per l’Ajuntament
de Sant Cugat Sesgarrigues i tancar tots els equipaments municipals en els quals es
duen a terme activitats esportives, d'espectacles públics, recreatives i qualsevol
altres d'oci, culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes o
organitzades per un titular, explotador o organitzador públic o privat.
Decret de l’Alcaldia 2020/47, de 26 de març de 2020, mitjançant el qual es prorroga
la suspensió temporal de les activitats esportives, d'espectacles públics, recreatives i
qualssevol altres d'oci, culturals, religioses o similars organitzades per l’Ajuntament
de Sant Cugat Sesgarrigues i el tancament tots els equipaments municipals en els
quals es duen a terme activitats esportives, d'espectacles públics, recreatives i
qualsevol altres d'oci, culturals, religioses o similars, amb independència que siguin
ofertes o organitzades per un titular, explotador o organitzador públic o privat.
Les instruccions i normativa que les autoritats competents estableixin o vagin
establint a causa de la Pandèmia de Covid-19 en matèria d’establiments de
restauració, bars o restaurants i en matèria de piscines d’ús públic a l’aire lliure.

Característiques del Contracte als efectes de l’art. 116 de la LCSP
Necessitat: l’ha expressat el Sr. Alcalde en la Providència de l’Alcaldia d’impuls del
present procediment de contractació.
Objecte del Contracte: Constitueix l’objecte del present contracte l’explotació d’un local
com a punt de venda de productes autòctons (agrobotiga), bar-cafeteria i, com a punt
d’informació turística, que s’ubiquen a la planta baixa de l’equipament municipal La
Gruta, en el terme municipal de Sant Cugat Sesgarrigues, amb les condicions que
preveu aquest mateix plec de clàusules administratives particulars, així com el plec de
prescripcions tècniques.
Aquesta Corporació està interessada en què l’explotació d’aquest servei sigui realitzada
de la manera més adient per a garantir el correcte funcionament del conjunt de les
instal·lacions, en les que s’hi durà a terme les prestacions següents:
-

Venda de productes de proximitat i ecològics del municipi.
Servei de cafeteria.
Fer visites guiades a la Fresquera de Cal Pau Vidal, així com, a altres edificis
municipals que formen part del patrimoni local.
Informar dels serveis i activitats del municipi.
Venda d’entrades i/o esdeveniments del municipi.
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Aquest contracte es considera un contracte administratiu especial d’acord amb el que
estableixen els articles 25.1.b) i 25.2 de la Llei 9/2017, e 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Durada: La duració d’aquest contracte serà de dos (2) anys comptats a partir de la data
de formalització del corresponent contracte administratiu, en el qual l’Ajuntament lliurarà
la possessió al nou contractista. En cas que aquest lliurament de la possessió no fos
possible per qualsevol causa no imputable a l’Administració, el nou contractista no tindrà
dret a rebre cap tipus d’indemnització. No obstant això, l’Ajuntament estarà obligat a
realitzar tots els tràmits legals oportuns per aconseguir que la possessió de l’immoble es
lliuri el més aviat possible al contractista, i el contracte començarà a comptar des de que
realment es realitzi aquest lliurament.
Possibilitat de pròrrogues: Si
.El contracte podrà ser prorrogat, per mutu acord de les parts i sense que es pugui
produir per acord tàcit, pel període d'un any i així successivament fins a quatre anys en
total i com a màxim. La durada total del contracte, pròrrogues incloses, no podrà excedir
els 4 anys.
En aquest sentit l’article 93.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques (LPAP) estableix que les concessions s’atorgaran per un
temps determinat. El termini màxim de la seva durada incloses les pròrrogues, no podrà
excedir de 75 anys, excepte que s’estableixi un altre de menor a les normes especials
que siguin d’aplicació.
Valor Estimat del Contracte: de conformitat amb el que disposa l’art.101 LCSP,
s’estableix en QUATRE-MIL VUIT-CENTS EUROS (4.800,00€) IVA exclòs, tenint en
compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del contracte, que és
de1.200,00 € anuals.
Elecció del Procediment de Licitació: Tenint en compte que el Valor Estimat del
Contracte (4.800,00€ IVA exclòs) el procediment adoptat d’acord amb les necessitats
del contracte és el procediment obert simplificat, regulat en l’article 159 de la LCSP.
L’article 159 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació poden acordar utilitzar
el procediment obert simplificat en els contractes de serveis de valor estimat igual o
inferior a 100.000 euros, amb la condició que entre els criteris d’adjudicació que prevegi
el plec no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, que la seva
ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total –excepte en el cas que el contracte
tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i
arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per cent del
total.
L’apartat 4 d’aquest l’article 159 recull les especialitats a les quals s’ha d’ajustar la
tramitació del procediment obert simplificat, essent la primera, l’obligació que tots els
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licitadors que s’hi presentin han d’estar inscrits al Registre oficial d’empreses licitadores
corresponent, en la data final de presentació d’ofertes, sempre que la concurrència no
es vegi limitada.
L’obligació d’exigir a les empreses, concretament en aquesta licitació, la inscripció a un
registre d’empreses licitadores per poder participar en el procediment obert simplificat
pot comportar una barrera d’accés per a les empreses –especialment les petites i micro,
així com per als autònoms–, ja que per l’experiència demostrada en altres licitacions
que s’han efectuat, el perfil de professionals que s’hi presenten són persones físiques i
petits autònoms. Per tant, es considera oportú no exigir aquest requisit en la licitació ja
que pot comportar un requisit addicional limitatiu de la concurrència en la mesura que
pot suposar una barrera d’accés a la licitació.
Per altra banda, tractant-se d’una explotació del domini públic municipal s’adjudica pel
sistema de procediment obert simplificat, regulat en l’art. 159 de la LCSP i d’acord amb
els principis fixats per l’article 60.2 del Reglament de Patrimoni dels ens Locals.
El contracte d’explotació d’ús privatiu sobre béns del domini públic, inherent a l’afectació
dels béns, o el que comporta la transformació o modificació del domini públic, està
previst en els articles 218.4 i 221.2 del TRLMRLC i en els articles 55 a 71 del Reglament
del patrimoni dels ens locals (aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre), d’acord
amb el qual l’ús privatiu dels béns de domini públic està subjecte a concessió
administrativa. En l’article 55.b) del Decret 336/1998, l’ús privatiu es preveu com una de
les modalitats de la utilització dels béns de domini públic municipal, que es defineix com
“[...]l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o
exclogui la utilització per part dels altres interessats” (art. 57.1). Els articles 59 i 60 diuen
que, si l’ús privatiu comporta la transformació o la modificació del domini públic, resta
subjecte a concessió administrativa, la qual s’ha d’adjudicar mitjançant concurs, d’acord
amb la LCSP. Es fixen també els principis i el contingut legal mínim de les concessions
(art. 61 i 62). L’article 71 regula la facultat dels ens locals de cessar l’ús privatiu dels
béns de domini públic, amb l’expedient contradictori previ.
Existència de Lots: Aquest contracte és un servei complet i no susceptible de ser
fraccionat en lots, ja que la seva divisió dificultaria la seva correcta execució.
Qüestions Econòmiques i pressupostàries
Cànon de la concessió: L’article 93.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) estableix que les concessions d'ús
privatiu o aprofitament especial del domini públic podran ser gratuïtes, atorgar-se amb
contraprestació o condició o estar subjectes a la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de béns del domini públic estatal regulada en el capítol VIII del
títol I de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes
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estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, o a
les taxes previstes en les seves normes especials.
En el cas concret s’opta perquè el cànon mínim previst que ha de satisfer la persona
adjudicatària a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, que satisfarà mensualment,
sens perjudici que ambdues parts puguin fixar un altre període en el contracte.
Aquest cànon és susceptible de ser millorat a les propostes que facin els licitadors,
essent aquesta millora un dels criteris d’adjudicació, per tant, l’adjudicatari abonarà a
l’Ajuntament, en concepte de cànon, l’oferta econòmica que proposi.
El risc operacional de l’explotació del servei recau sobre el titular de l’explotació tal com
estableix l’art 15 de la LCSP, així com el seu risc i ventura regulat en l’art. 197 de la
LCSP. L’Ajuntament no participarà de cap manera en el finançament de les despeses
de primer establiment previstes en el plec de prescripcions tècniques i no assegurarà al
concessionari una recaptació o rendiments mínims, ni li concedirà subvencions de cap
tipus.
Fonaments de dret
Tenint en compte que el Valor Estimat del Contracte (4.800,00€ IVA exclòs) el
procediment adoptat d’acord amb les necessitats del contracte és el procediment obert
simplificat d'acord amb l'article 159 LCSP.
La LCSP, i concretament en el seu article 116.1, determina que “la signatura dels
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”.
En el mateix art 159.4 de la LCSP es recull que les persones licitadores queden
eximides de la constitució d’una garantia provisional per presentar oferta en el
procediment.
El procediment i l’expedient s’haurà de tramitar segons el que disposen els arts. 116,
117, 159.2, 159.3, 159.4 en relació amb l’article 63 LCSP, en quant a l’inici, contingut,
aprovació i publicitat de l’expedient administratiu, amb les especificitats ja anunciades
de l’art. 119.2 de la LCSP.
Tenint en compte que el Valor Estimat del Contracte no és superior al 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost i atesa la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 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, la competència com a òrgan de
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contractació correspon a l’alcalde qui la té delegada en la Junta de Govern Local
per acord adoptat per Decret de l’Alcaldia núm. 180/2019 de 17 de juliol de 2019.
Els plecs de clàusules administratives han d’incloure tots els pactes i les condicions
definidores dels drets i de les obligacions de les parts del contracte, tal com estableix
l’article 122 de la LCSP i es detallarà el règim jurídic aplicable als seus efectes,
compliment i la seva extensió, atenent les normes aplicables a les diferents prestacions
fusionades en elles.
Per tot l’exposat,
L’aprovació de l’expedient de contractació s’ajustarà al següent procediment:
Primer.- Aprovar l’inici i l’expedient licitatori del contracte referenciat.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars per a la realització
d’un contracte administratiu especial per a d’explotació del servei de bar de la piscina
municipal de Sant Cugat Sesgarrigues, mitjançant procediment obert simplificat previst
en l’art 159 de la LCSP.
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues (art. 159.2).
Quart.- El termini de presentació d’ofertes no podrà ser inferior a 15 dies naturals a
comptar des del següent a la publicació en el perfil de contractant de l’anunci de licitació
(art. 159.3 i Disp. Add. 12a de la LCSP).
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acctal.
Arcadi Corominas Baig
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