JUNTA DE GOVERN
Sessió: ORDINÀRIA
Data: 18 de juliol de 2019
Àrea: CULTURA I FESTES
Expedient núm. 2019 /003452

Francisco Muñoz Cameo, secretari general de l'Ajuntament de Roses (Girona)
CERTIFICO:

Que a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 18 de juliol
de 2019 hi consta que per unanimitat dels membres presents, es va aprovar l'acord del tenor
literal següent:
“12.-APROVAR EXP CONCESSIO EXPLOTACIO DEL BAR DE LA SUF. EXP. 2019 /003452

Concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic del servei de bar de la Societat Unió
Fraternal.

Antecedents
1. Proposta de contractació núm. 5/2019 del procediment obert en règim de concessió
demanial per a la utilització privativa de l’espai de domini públic, tramitació ordinària, per
l’adjudicació de l’explotació del bar-restaurant de l’equipament cultural de la societat recreativa
«La Unió Fraternal» situat a la riera Ginjolers.
2. A l’expedient consta l’informe relatiu al cànon a establir que es fixa en la quantitat de
15.600,00 € anuals (1.300,00 € mensuals) exempt d’IVA en base a l’article 7.9è de la Llei de
l’IVA; import que haurà de ser millorat a l’alça pels licitadors, no admetent-se ofertes a la baixa.
3. El pressupost base de la licitació del contracte és d’un total de 31.200,00 €, exempt d’IVA,
amb una durada de dos anys, a comptar de la data de la signatura del contracte. Per acord
exprés entre les parts, prèvia petició del concessionari amb una antel·lació mínima d’un mes a la
finalització de la concessió, es podrà prorrogar el contracte per anualitats succesives, fins a un
màxim de tres anys més.
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4. El pressupost total del contracte, atesa la durada prevista (sense comptar les pròrrogues), és
de 31.200,00 €.
5. El valor estimat del contracte és de 78.000,00 € d’acord amb el desglossament següent:
1a anualitat: 15.600,00 €
2a anualitat: 15.600,00 €
Pròrrogues: 46.800,00 €

6. A l’expedient consta la memòria justificativa de les necessitats a satisfer i la idoneïtat de la
concessió; així com la valoració sobre les repercusions del contracte en el compliment dels
principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
7. A l’expedient consta informe jurídic relatiu a la concessió administrativa d’ús privatiu de
domini públic del servei de bar de la Societat Unió Fraternal.
8. A l’expedient consta informe d'Intervenció determinant el percentatge que suposa el valor de
la concessió en relació amb els recursos ordinaris del pressupost.
9. A l’expedient consta informe de conformitat del Secretari de la Corporació.
10. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.

11. S’ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret
Primer. Aquesta concessió té naturalesa jurídica de concessió demanial d’ús privatiu de béns de
domini públic per a la prestació d'un servei de bar, d’acord amb els articles 85.3 i 93 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques i els articles 57 i
següents del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre. Així com els articles 201, 217, 218 i 221 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
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De conformitat amb l'article 9 de la LCSP queden excloses d'aquesta Llei les autoritzacions i
concessions sobre béns de domini públic, que es regularan per la seva legislació específica. Per
tant, la present concessió es regeix per aquest plec, i per allò no previst, en la normativa
esmentada.
Segon. L’esplotació i gestió del bar-restaurant situat a l’edifici de la SUF és una concessió d’ús
privatiu de béns de domini públic, conforme a allò que disposen els articles 57 i següents del
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per tant
té naturalesa patrimonial.
Es dóna compliment al que disposa l’article 654 RPEL, en tant que a l’expedient consta, a més
de la memòria transcrita en la proposta, la documentació següent:
- Informe justificatiu redactat pel tècnic de cultura sobre els criteris d’adjudicació.
- Informe justificatiu sobre el cànon aplicable a aquesta concessió.
- Plec de clàusules tècniques i administratives particulars.
- Plànol representatiu de la situació i dimensions de la porció de domini públic objecte
d’ocupació.
D’acord amb el RPEL, s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència i l’adjudicació es durà a terme mitjançant concurs obert i d’acord amb la normativa
reguladora de la contractació dels ens locals

Acord
1. Aprovar l’expedient per a la concessió demanial per a la utilització privativa de l’espai de
domini públic per a l’adjudicació de l’explotació del bar-restauramt de l’equipament cultural de
la societat recreativa «La Unió Fraternal» situat a la riera Ginjolers.

2. Aprovar el Plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques que consten a
l’expedient pels quals es regirà el contracte.

3. Suspendre l’adjudicació de la concessió demanial per a la utilització privativa de l’espai de
domini públic per a l’adjudicació de l’explotació del bar-restaurant de l’equipament cultural de la
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societat recreativa “La Unió Fraternal” situat a la riera Ginjolers, fins a la recepció de les obres
de l’equipament per part de l’Ajuntament.

4. Publicar l’anunci de la licitació en el Perfil del contractant per tal que, en el termini de 15 dies
naturals a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació, les empreses
interessades puguin presentar les seves propostes.
Així mateix es donarà publicitat en el Perfil del contractant.

5. Comunicar el present acord al departament d’Intervenció i Tresoreria.
6. Els plecs aprovats que regiran la licitació, i els que estableixin les característiques de la
prestació així com els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que
aquests últims decideixin directament o indirectament l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o a interessos
legítims, l’acord d’adjudicació del contracte i les modificacions del contracte basades en
l’incompliment d’allò establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació i , els acords que adopti l’òrgan
de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, són susceptibles del recurs
administratiu de reposició que té caràcter potestatiu, d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, directament, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Exp. núm. 2019/003452”

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta, a la data
de la signatura electrònica.
Document signat electrònicament.
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