PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE REGEIXEN LES CONCESSIONS DE DOMINI PÚBLIC DE
LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE LES PLATGES DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA INSTAL·LACIÓ I
EXPLOTACIÓ DE SIS SERVEIS DE PLATJA
PROCEDIMENT OBERT
NÚMERO D’EXPEDIENT: 022/2017-CONT

SERVEI QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: Serveis Viaris

1. Objecte
A) L’objecte de la concessió és la cessió d’espais de domini públic d’ús públic de la zona
marítim terrestre de la platja de Vilanova i la Geltrú per a la instal·lació i l’explotació de sis
serveis de platges, que es concreten en el Plec de Prescripcions Tècniques.
La porció de domini públic objecte de la concessió, té la qualificació jurídica de bé de domini
públic marítim terrestre estatal, per tant, és inalienable, inembargable i imprescriptible.
L’ajuntament està facultat per fer la concessió dins el pla d’usos que autoritza la delegació
de Costes Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
B) Espais de domini públic objecte de concessió; instal·lacions a realitzar pels
concessionaris i serveis a prestar per aquests.
1. Espais de domini públic objecte de concessió. El domini públic que s’ocuparà ho serà amb
la finalitat d’instal·lar-hi: mòduls de vestidors, mòduls de lavabos, mòduls de xiringuito amb
terrassa, altres casetes, hamaques, tendals, instal·lacions esportives, i altres serveis que es
proposin i acceptin. Aquests espais es delimiten en el Plec de Prescripcions Tècniques.
2. Instal·lacions que ha de realitzar el concessionari: Mòdul vestidor, mòdul lavabos, mòdul
xiringuito i terrassa, segons el Plec de Prescripcions Tècniques.
L’ajuntament posarà a disposició dels concessionaris els bens mobles esmentats en el
paràgraf precedent i en el Plec de Prescripcions Tècniques, (mòduls i terrassa), i els
concessionaris s’obliguen a donar compliment a tasques com ara recollir-los del lloc on
l’Ajuntament els té emmagatzemats fora de temporada, instal·lar-los en els espais de domini
públic objecte de la concessió, fer el manteniment, retirar-los i transportar-los al magatzem
municipal al final de cada temporada i un cop acaba la concessió portar-los on indiqui
l’ajuntament. Tot amb la finalitat de donar el servei mentre duri la concessió i de deixar els
espais de la platja lliures quan segons el present plec acabi cada temporada en què els
serveis de platja han d’estar en funcionament.
3. Serveis a prestar. Les persones concessionàries dels espais de domini públic hauran de
prestar els següents serveis:
3.1. Vestuari, lavabo i xiringuito. El servei es prestarà amb els béns mobles que l’Ajuntament
posarà a disposició dels concessionaris, segons el número 2 anterior. Respecte d’aquests
elements els concessionaris seran responsables de la neteja, el manteniment, els consums
d’energia elèctrica, aigua i clavegueram. De tots aquests elements les persones
concessionàries dels espais de domini públic, amb la finalitat de poder donar els serveis que
s’indiquen en aquest plec, obtindran de l’ajuntament pel fet de ser concessionaris, el dret
d’ús dels esmentats bens mobles de propietat municipal.
3.2. Els concessionaris també hauran de prestar els serveis d’oferir instal·lacions esportives:
Elements de vòlei platja, futbol platja i il·luminació de les instal·lacions. Els elements per la
pràctica de l’esport tals com: pals, xarxes, porteries i il·luminació són a càrrec dels
concessionaris, tant la seva adquisició, la seva instal·lació com el seu manteniment.
3.3 Altres serveis a prestar: hamaques i tendals que els concessionaris han d’adquirir,
instal·lar i mantenir.
C) El valor estimat de la concessió, atenent al cànon anual de sortida dels sis serveis de
platja i a la duració màxima prevista amb les pròrrogues, és de 740.000.- euros.

D) El valor dels béns objecte de la concessió és:
1. Cadascun dels cinc serveis següents té un valor de 175.097 euros:
Serveis de platja núm.0: Platja Adarró davant de la ronda de la Mar Mediterrània
Serveis de platja núm. 1: Platja de Ribes Roges davant del carrer de Roger de Llúria
Serveis de platja núm. 2: Platja de Ribes Roges davant del carrer de Joan d’Àustria
Serveis de platja núm. 3: Platja de Ribes Roges davant del parc de Ribes Roges
Serveis de platja núm. 4: Platja de Sant Cristòfol
2. El Servei de platja núm. 5, Platja del Prat de Vilanova davant del carrer de la Nansa, té un
valor de 70.687,20 euros.
3. El valor dels béns objecte de la concessió és de 946.172,20 euros, que compren tant el
valor del sòl com dels béns mobles municipals a instal·lar pels concessionaris.

2. Naturalesa jurídica
Es tracta d’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.
3. Inversions que hauran de fer els concessionaris i la seva amortització.
3.1. Passarel·les. Cada concessionari està obligat a d’adquirir 100 m. lineals de passarel·la
de formigó arquitectònic de 1.500 cm. X 1.050 cm. X 120 mm. que siguin modulars,
articulables, desmuntables i que vagin pintades a banda i banda de color blau per tal que
siguin accessibles per les persones amb disfunció visual, que s’hauran d’instal·lar en el
moment d’iniciar la concessió, seguint les indicacions de l’ajuntament, i hauran de romandre
a la platja fins i tot un cop finalitzada la concessió.
Aquestes passarel·les tenen un valor de 26.000 €, que s’amortitzarà en 8 anys de forma
lineal a raó de 3.250 € cada any.
3.2. El cost de gestió de les instal·lacions de la present concessió suposa un import de
50.000 €. Aquesta quantitat serà repartida a parts iguales entre els 6 licitadors que resultin
guanyadors del concurs, i obtinguin de l’ajuntament la corresponent concessió. A cada un
dels concessionaris li correspondrà assumir la quantitat de 8.333,33 € en el moment de
formalitzar la concessió.
L’amortització de la quantitat de 8.333,33 € tindrà lloc de forma lineal en 8 anys, a raó de
1.041,66 € anuals.

4. La ubicació dels serveis serà en el lloc indicat segons annex I del Plec de
Prescripcions Tècniques:

Serveis de platja núm.0: Platja Adarró davant de la ronda de la Mar Mediterrània
Serveis de platja núm. 1: Platja de Ribes Roges davant del carrer de Roger de Llúria
Serveis de platja núm. 2: Platja de Ribes Roges davant del carrer de Joan d’Àustria
Serveis de platja núm. 3: Platja de Ribes Roges davant del parc de Ribes Roges
Serveis de platja núm. 4: Platja de Sant Cristòfol
Serveis de platja núm. 5: Platja del Prat de Vilanova davant del carrer de la Nansa
La descripció és la següent:
a) Els serveis de platja 0, 1, 2 i 3 constaran d’un quiosc bar de 20 m2, una terrassa amb
ombra de 100 m2 on es col·locaran taules i cadires (aquest espai de terrassa no podrà tenir
cap tipus de tancament lateral ni rígid ni opac), un espai de lavabos de 15 m2, un espai
vestidor de 15 m2, un mínim de 50 hamaques i 10 tendals, annex I. Instal·lacions esportives
(dos camps de vòlei platja i un camp de futbol platja (amb il·luminació nocturna de totes les
pistes per possible campionats)).
b) El servei de platja 4 constarà d’: un quiosc bar de 20 m2, una terrassa amb ombra de 100
m2 on es col·locaran taules i cadires (aquest espai de terrassa no podrà tenir cap tipus de
tancament lateral ni rígid ni opac), un espai de lavabos de 15 m2, un mínim de: 10 tendals i
50 hamaques, annex I. Instal·lacions esportives (dos camps de vòlei platja i un camp de
futbol platja (amb il·luminació nocturna de totes les pistes per possible campionats) ).
c) El servei de platja 5 costarà d’un quiosc bar de 20 m2, una terrassa amb ombra d’un
màxim de 60 m2 on es col·locaran taules i cadires, annex I (aquest espai de terrassa no
podrà tenir cap tipus de tancament lateral ni rígid ni opac). i un lavabo accessible.

5. Durada de la concessió.
La concessió s’atorgarà per vuit anys (8 anys), durant les temporades estivals dels anys:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, i es podran prorrogar les concessions per
un màxim de dos anys més, any a any.
6. Cànon anual.
6.1. El cànon mínim anual a pagar, millorable, en l’oferta econòmica, per cada un dels
serveis de platja núm. 0, 1, 2, 3, 4, és de 14.000 € i el núm. 5 és de 4.000 €. Els paràmetres
s’obtenen dels preus que Costes liquida a l’Ajuntament.
El cànon es revisarà d’acord amb l’IPC català de l’últim any, sobre el cànon proposat.
6.2. El cànon proposat dóna dret a ocupar l’espai de domini públic i a la utilització dels bens
mobles (mòduls i terrassa) que l’Ajuntament posa a disposició dels concessionaris.
Els increments de serveis que el licitador proposi, sobre els mínims establerts per a cada
Servei de platja, i que siguin inclosos en el Pla d’usos per a la seva aprovació anual per les
administracions competents, seran liquidats anualment de manera diferenciada segons les
tarifes o preus establerts per aquestes administracions més les taxes aprovades per
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, anualment a l’Ordenança fiscal 26, Taxes per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. Activitats a la via pública i a les
platges, B) Indústries situades en terrenys d’ús públic, apartat 3.

6.3. El cànon es pagarà durant els quinze dies següents a la notificació de l’autorització del
Pla d’usos per la Demarcació de Costes a Catalunya, anualment.
6.4. No s’autoritzarà l’explotació del servei fins que no s’hagi ingressat totalment el cànon
corresponent de l’any anterior.

5. Reversió
Les obres i instal·lacions costejades pel concessionari, (passarel·les i cost de gestió de les
instal·lacions segons clàusula 3 d’aquest plec) revertiran en favor de l’Ajuntament al termini
de la concessió en perfecte estat de conservació i funcionament sense que tingui dret a cap
tipus d’indemnització, per considerar-se que el seu valor s’ha amortitzat.
6. Rescat
L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efectes i resoldre la concessió abans del
seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. En aquest
supòsit el concessionari serà rescabalat únicament del dany emergent, mai del lucre
cessant, i només si el rescat té lloc dins dels 8 primers anys de vida de la concessió,
transcorreguts els quals el concessionari ja no tindrà dret a cap indemnització per rescat ni
en concepte de dany emergent ni de lucre cessant. Es partirà de la presumpció de què la
inversió que ha de fer el concessionari segons l’article 3 del present plec s’amortitza per
vuitenes parts durant els al·ludits 8 anys.
7. Garantia definitiva.
Cada concessionari haurà de constituir una garantia definitiva per un import del 3 per cent
del valor del servei de platja del qual resulti concessionari que s determina a l’article 1.E) del
present plec de condicions.
La forma i el termini de constitució de la garantia són els establerts en els articles 96 i 99 del
TRLCSP.
La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 102 del TRLCSP.
8. Renúncia de la concessió.
El concessionari podrà renunciar a la concessió. Si el concessionari manifesta la seva
renúncia a la concessió, per escrit, en el registre general d’entrada de l’Ajuntament, abans
del dia 1 de desembre anterior a l’inici de la temporada a la qual renuncia, no existirà
obligació de pagar el cànon corresponent a l’any al qual fa referència i el contracte quedarà
resolt per mutu acord sense obligació per part del concessionari de satisfer a l’Ajuntament
cap indemnització i recuperar la garantia definitiva constituïda, sempre que no hi hagi
responsabilitats pendents. Si la renúncia es realitzés després del l’1 de desembre anterior a
l’inici de la temporada a la qual renúncia, s’haurà de fer el pagament del cànon i s’incautarà
la garantia definitiva, a més d’exigir la indemnització dels danys ocasionats.
La concessió restarà alliberada per tal d’obrir un nou concurs pel temps de concessió que
resti, amb la possibilitat que l’anterior concessionari, si la renúncia es presenta en temps i
forma ja descrits, pugui recuperar la part d’inversió no amortitzada (amortització lineal),
calculada en els anys de la concessió segons les clàusules d’aquest plec, sense comptar les
possibles pròrrogues i l’import de la penalització que li pugui correspondre.

9. Calendari i horari.
9.1. Calendari. La concessió comporta un dret a l’ocupació del domini públic i ús dels bens
mobles municipals, així com una obligació de les persones concessionàries de fer la
instal·lació i prestació dels serveis a les platges, la seva dotació amb els mitjans materials i
personals escaients i l’obertura al públic d’aquests serveis des del Diumenge de Rams
(Setmana Santa) fins a l’últim cap de setmana del mes de setembre (inclòs el primer any).
9.2. Horari. L’horari mínim obligatori del primer a l’últim dia de la concessió serà de 10:00 a
22:00 hores. No obstant, si el concessionari proposa un horari diferent, aquest horari
d’obertura al públic dels serveis a les platges, sempre i quan aquestes activitats no
provoquin molèsties als veïns, serà el que determini L’ordre INT/358/2011, de 19 de
desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i de les activitats recreatives sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu
reglament (Article 5 “Horari general per a les activitats de restauració”).
9.3. Prestació del servei fora del període establert al calendari. L’Ajuntament consultarà als
concessionaris quins d’ells estan interessats en prestar el servei al llarg de tot l’any i
s’arribarà a un acord entre l’ajuntament i els concessionaris interessats per establir qui i en
quin ordre hauran d’obrir els serveis de platja, sempre que s’obtingui l’autorització de
l’administració competent, els concessionaris que ho hagin acordat, hauran de mantenir les
instal·lacions en funcionament.

10. Drets i obligacions del concessionari
El concessionari ha d’exercir la concessió d’acord amb les prescripcions del present Plec, de
la seva oferta seleccionada, l’acord d’adjudicació i el document administratiu de formalització
de la concessió. Els drets i les obligacions de l’adjudicatari figuren en els articles següents.
El concessionari ha de complir amb les obligacions de la concessió, entre les quals hi ha la
de instal·lar i desinstal·lar els elements que l’ajuntament posa a la seva disposició (mòduls
de xiringuito, lavabo, vestidor i terrassa). Dintre d’aquests elements el concessionari podrà
incorporar amb caràcter desmuntable, els bens de la seva propietat que consideri necessaris
per prestar el servei (forns, neveres, microones, fanals i similars), en cas de finalització
anticipada de la concessió es podrà reconèixer dret a la recuperació de la inversió
esmentada a l’article 3 d’aquest plec en les condicions que allà s’estableixen, i podrà retirar
els bens de la seva propietat que hagi incorporat per prestar el servei sense malmetre els
mòduls i bens mobles de propietat municipal.
10.1. Requeriments tècnics:
1. El concessionari està obligat complir totes les especificacions que regeixen la concessió
segons el Plec de Prescripcions Tècniques particulars, i en especial a muntar els serveis de
les platges segons el Plec esmentat. A tal fi, els mòduls i elements s’hauran de pintar,
anualment, abans d’iniciar cada una de les temporades, l’exterior de les instal·lacions de
color blanc segons les indicacions tècniques del fabricant de les instal·lacions, i disposaran
de la imatge gràfica seleccionada per l’ajuntament. Un cop finalitzada la instal·lació dels

serveis a la platja, anualment, el concessionari presentarà el certificat tècnic que garanteix la
correcte instal·lació dels diferents serveis.
2. El concessionari presentarà una proposta d’imatge gràfica, i es compromet a utilitzar la
que seleccioni l’ajuntament de totes les propostes que resultin guanyadores, per que sigui la
imatge de tots els serveis de les platges.
3. El concessionari està obligat a condicionar l’interior del xiringuito segons les seves
necessitats mitjançant proposta tècnica presentada i aprovada per l’Ajuntament, així com
adaptar a les normatives vigents les instal·lacions d’aigua, llum, clavegueram i accessibilitat,
en el moment d’iniciar la concessió i anualment, si fos necessari per canvis de normativa.
4. El concessionari es farà càrrec de preparar i anivellar la zona on s’han de muntar els
diferents serveis, cada temporada, així com de la neteja de la superfície ocupada en el
moment del desmuntatge. Així mateix el concessionari està obligat a anivellar la sorra, que
per qüestions meteorològiques puguin descalçar les instal·lacions, tant aviat hagi passat
l’episodi que ho hagi pogut provocar.
5. El muntatge, desmuntatge i emmagatzematge dels serveis de platja anirà a càrrec del
concessionari, mentre duri el termini de la concessió. Un cop finalitzada aquesta el
desmuntatge dels diferents serveis de platja l’ha de realitzar el concessionari, i lliurar els
diferents serveis on indiquin els tècnics municipals responsables de les platges, ja que
aquests són de propietat municipal.
6. En el moment del muntatge i del desmuntatge dels serveis, en cap cas s’utilitzaran
substàncies que puguin produir gasos o líquids tòxics i/o nocius. També s’han d’evitar la
utilització de coles o dissolvents, així com la de grasses o ceres.
7. El concessionari està obligat a mantenir sempre i en tot moment, els voltants de les
instal·lacions lliures d’obstacle, això vol dir que sota cap concepte s’utilitzarà els voltants de
les instal·lacions com a magatzem ni per apilar mobiliari. El guarniment i enjardinament que
es vulgui proposar ha d’estar dins de la superfície autoritzada, d’aquesta manera es
garanteix que només s’ocupi la superfície autoritzada.
8. El concessionari és el responsable de la neteja i del manteniment (de manera constant,
garantint la netedat en tot moment) de totes les instal·lacions que formen part del servei
objecte de la concessió (xiringuito, terrassa, lavabos, vestidor,...), des de l’inici fins que
finalitzi la concessió.
9. El concessionari ha de vetllar perquè tots els serveis instal·lats en les platges, inclosos els
que estan fora de la concessió, funcionin correctament, obligant-se a avisar, si fos necessari,
a les diferents empreses de conservació, de les quals l’Ajuntament facilitarà les dades.
10. El concessionari està obligat al manteniment i reposició de les instal·lacions esportives
mentre estiguin instal·lades en la platja, així com de l’anivellament de la zona, si fos
necessari, de l’inici a la finalització de la concessió. Aquestes instal·lacions han de romandre
durant tot l’any, garantint en tot moment el bon funcionament i seguretat pels usuaris de les
platges.
11. El concessionari està obligat a donar-se d’alta de tots els serveis (aigua, llum,
clavegueram,...), pel període que els serveis estiguin instal·lats en la platja, aportant còpia
dels butlletins corresponents a l’Ajuntament. (Un cop finalitzada la temporada s’hauran de
retirar tots els serveis, en cas que hi hagi algun concessionari amb el que s’arribi a l’acord de
romandre tot l’any, en aquest cas es retirarà al finalitzar la concessió). Això comporta que el
manteniment i els consums corresponents als serveis de platja objecte de la concessió
aniran a càrrec dels concessionaris (xiringuito, lavabos, vestidors,... i tot els complements
que siguin necessaris pel seu bon funcionament).
12. El concessionari queda obliga a garantir el compliment de l’ordenança de sorolls i
vibracions vigent al municipi. Cal presentar, a l’inici de cada temporada i un cop muntades
les instal·lacions, un estudi acústic, i en el cas de disposar d’elements musicals s’ha
d’instal·lar un limitador-enregistrador (segons l’annex 10 de l’ordenança municipal de sorolls

i vibracions) un certificat amb mesures que acreditin el compliment de la normativa i
compliment dels nivells de qualitat acústica establerts en el mapa de capacitat.
13. El concessionari està obligat a condicionar l’interior del xiringuito segons les condicions
tècnico-sanitàries establertes a la normativa vigent i a presentar a l’inici de la concessió, junt
amb les comunicacions corresponents que han d’anar acompanyades dels certificats i de
les declaracions responsables conforme el titular assumeix la totalitat de la responsabilitat, i
una memòria sanitària que haurà de ser informada pels tècnics de salut de la Regidoria
d’Afers Socials i Salut.
14. El concessionari està obligat a instal·lar del primer a l’últim dia de la concessió tot el
material i mobiliari que presenta en la seva proposta, o aquell que determini l’ajuntament
segons el present plec, i a reposar-lo a mesura que es vagi deteriorant, evitant donar una
imatge de deixadesa.
15. El concessionari col·laborarà en la difusió de campanyes institucionals i/o publicitàries
que desenvolupi l’Ajuntament, sense que això suposi cap cost econòmic per a aquest.
16. El concessionari està obligat a realitzar la separació de les diferents fraccions de la
brossa (orgànica, paper, rebuig, vidre i envasos) dipositant-la al finalitzar la jornada en els
respectius contenidors col·locats en la via pública a tal efecte, o bé utilitzant la deixalleria per
portar la resta de residus. I a efectuar el pagament de la taxa corresponent.
17. És obligació del concessionari la vigilància i neteja de l’entorn, mantenint-lo en les
degudes condicions higièniques i estètiques, tenint cura especial que els embolcalls i
envasos dels productes que expedeix siguin dipositats en les papereres.
18. És obligació del concessionari el rec de les palmeres existents als xiringuitos o properes
als xiringuitos, durant la temporada que estiguin ubicats en la platja, i fins a finalitzar la
concessió.
19. El licitador haurà de presentar un document escrit en el qual es comprometi (Declaració
jurada) a seguir les indicacions dels tècnics municipals per tal de mantenir una gestió
sostenible i de qualitat a les platges, i poder tramitar les certificacions i guardons que així ho
acreditin.
20. El concessionari haurà de complir totes les normes que siguin d’aplicació, incloent
normativa o requisits que es derivin del sistema de gestió ambiental i de qualitat en el
moment que l’hi sigui requerit, I facilitar a l’ajuntament tota aquella documentació que es
derivi d’aquestes certificacions i guardons.
21. El concessionari lliurarà a l’Ajuntament còpia de tots els contractes laborals dels
treballadors contractats afectes a la concessió, com a màxim 15 dies després de realitzar la
contractació.
22. El concessionari lliurarà a l’Ajuntament còpia de tots els documents TC2 referents al
personal contractats afectes a la concessió.
23. El concessionari queda obligat a portar a terme els preceptes de la Llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals i aquells altres preceptes normatius o reglamentaris que, en
aquesta matèria, siguin d’aplicació.
24. El concessionari haurà de prestar els serveis propis de la seva activitat, acollint-se a la
normativa sanitària i de consum aplicable i tractarà els clients, els usuaris de la platja i els
ciutadans en general, amb l’atenció que es mereixen, en especial els que formulin
reclamacions o queixes. Hi haurà un llibre de reclamacions a disposició de qui el demani.
25. El concessionari està obligat a elaborar un pla de neteja de les instal·lacions, adaptar-lo
cada vegada que sigui necessari al llarg de la concessió. Aquest pla ha de contenir:
metodologia, periodicitat i registres que s’efectuaran les neteges , productes que s’utilitzaran
i fitxa tècnica de cada un dels productes. Aquests productes estaran guardats en un armari
de manera que quedin totalment aïllats i fora de l’abast dels usuaris de les platges.
26. El concessionari està obligat a presentar anualment a l’ajuntament un pla de desinfecció
i desratització de les instal·lacions.

27. Utilització del domini públic, instal·lacions municipals i prestació del servei.
El concessionari haurà d’utilitzar de manera adequada i mantenir en perfecte estat el domini
públic i les instal·lacions (mòduls i terrassa) assignades.
28. Trasllat obligatori. El domini públic assignat restarà afecte al destí pel qual s’adjudica
durant el període de la concessió. Ni el lloc assignat ni el destí es podran modificar sense la
corresponent autorització de la corporació, adoptat amb les mateixes formalitats que les de
l’autorització i amb compliment de les disposicions legals vigents en el moment de l’acord. El
concessionari no podrà oposar-se a què l’Ajuntament, per causes sobrevingudes, dicti el
trasllat de la instal·lació a un altre lloc. La decisió municipal s’adoptarà atenent els diferents
factors que incideixen en l’explotació: volum d’usuaris, possibles molèsties al veïnat,
proximitat d’altres instal·lacions, serveis existents en la zona i altres que l’Ajuntament
consideri en l’exercici de les seves competències d’ordenació dels serveis de les platges.
Tot allò que pugui suposar qualsevol trasllat, anirà a càrrec del concessionari.
29. Instal·lacions.
A.- L’ajuntament posa a disposició dels concessionaris les instal·lacions (mòdul de xiringuito,
terrassa, mòdul de lavabos i mòdul de vestidors en els casos que correspongui), segons es
detalla en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Seran a càrrec de l’adjudicatari i amb els seus mitjans, el muntatge dels serveis de platja
que són objecte de la concessió, i les haurà de dotar dels elements en tot cas desmuntables
i la infraestructura adients per a l’exercici de l’activitat (neveres, microones, fanals i similars),
obrint al públic les instal·lacions durant els períodes establerts.
El muntatge es farà en un termini que no condicioni l’inici de la temporada, seguint les
instruccions dels serveis tècnics municipals i les instal·lacions tècniques i sanitàries
establertes al projecte presentat a l’Ajuntament amb la comunicació prèvia que cal presentar
en el departament de Llicències de l’Ajuntament.
B.- Per tal de garantir la qualitat dels serveis, l’Ajuntament té la potestat de exigir als
concessionaris la instal·lació del mobiliari de terrassa, hamaques i tendals, diferents als de la
seva oferta, amb l’objectiu de millorar la imatge o unificar-la, guardant-se la potestat de
seleccionar una de les presentades i guanyadores per instaurar-la com a imatge de les
platges de la ciutat.
30. Responsabilitats. El concessionari es fa responsable de les instal·lacions i la gestió que
s’efectuïn amb motiu de l’explotació així com de les condicions tècnico-sanitàries de les
instal·lacions com de la higiene dels productes alimentaris que serveixi (tal com s’estableix a
la normativa sanitària vigent), i indemnitzarà l’Ajuntament o tercers de tots els danys i
perjudicis que es puguin ocasionar durant el període de l’explotació per part de les persones
o mitjans que es trobin sota les seves dependències.
31. En cas d’accident o perjudici que puguin tenir els seus operaris o tercers per defectes de
la instal·lació o a conseqüència de la seva explotació, l’Ajuntament queda exempt de
qualsevol responsabilitat principal o subsidiària, civil o penal, responsabilitat que assumeix
expressament el contractista.
32. El concessionari no es troba en situació de dependència de l’Ajuntament, per tant,
aquest quedarà exclòs, en tot cas, de responsabilitat subsidiària per delicte o altre supòsit
atribuït al concessionari.
33. Assegurança.
El contractista acreditarà, en el moment de formalitzar la concessió, la contractació d’una
pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc d’incendis sobre les instal·lacions i un contracte
d’assegurança de responsabilitat civil que haurà de donar cobertura als danys personals i
materials a tercers i a l’Ajuntament, a conseqüència de l’activitat, per una quantia mínima de
tres cents mil euros (300.000 €).

El concessionari haurà d’efectuar puntualment el pagament de les pòlisses d’assegurances
per tal que no es produeixi cap període de manca de cobertura i presentar còpia de les
mateixes i dels rebuts de les diverses anualitats a l’Ajuntament.
35. Obligacions del concessionari en relació amb el personal de la seva empresa.
El personal contractat pel concessionari dependrà únicament i exclusivament d’aquest. No
hi haurà cap relació laboral ni funcional ni professional, entre el personal que el contractista
assigni a l’explotació i l’Ajuntament, ni durant el període de l’explotació ni un cop finalitzi el
contracte. L’Ajuntament no assumirà en cap moment cap cost ni de càrrega personal, ni
durant la vigència del contracte ni quan finalitzi aquest.
36. Excessos d’ocupació.
El concessionari respondrà dels excessos d’ocupació que es detectin respecte dels
autoritzats en aquesta concessió o en la que, anualment, autoritzi l’administració competent,
i retirarà immediatament els elements que impliquin l’excés d’ocupació i es farà càrrec del
pagament de les liquidacions i sancions que eventualment se li faci, a l’adjudicatari o a
l’Ajuntament per aquest motiu. Si a requeriment de l’Ajuntament no es paguen les quantitats
en el termini de deu dies, l’Ajuntament les retindrà de la garantia definitiva constituïda i, si no
fos suficient, les exigirà al concessionari per la via de constrenyiment.
Si a requeriment municipal no s’efectués la retirada dels elements que suposi l’excés
d’ocupació, els retirarà l’Ajuntament per execució subsidiària i es farà càrrec del cost el
concessionari.
37. Vigilància. Anirà a càrrec del concessionari la vigilància de les instal·lacions i la del seu
entorn, eximint l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de tota responsabilitat.
38. Inspecció i col·laboració.
A l’inici de la concessió, els tècnics municipals efectuaran inspecció de comprovació per tal
de verificar que el muntatge de les instal·lacions s’adequa a les prescripcions del projecte
d’ordenació de serveis de platja i a la pròpia oferta presentada pel licitador.
El concessionari ha de permetre que en qualsevol moment l’Ajuntament, inspeccioni les
obres, instal·lacions, dotacions i explotació, així com les condicions tècniques i sanitàries de
l’activitat que es desenvolupa a l’àmbit de la concessió. Així, a l’inici de cada temporada de
platges i un cop instal·lats els serveis en la platja, es comunicarà als tècnics municipals per
què aquests procedeixin a una visita de comprovació.
39. Col·laboració amb la qualitat. El concessionari col·laborarà amb els serveis municipals
de la platja per a millorar la qualitat del serveis públics.
40. Salubritat i seguretat. L’Ajuntament es reserva totes les facultats per tal de garantir la
salubritat i seguretat de les instal·lacions i de l’explotació. Les ordres i instruccions que
l’Ajuntament doni al concessionari fonamentades en aquesta matèria, són d’obligat
compliment.
41.Transmissió acústica.
El nivell de transmissió acústica a l’interior d’immobles habitats procedents d’emissions del
funcionament dels serveis de platja concedits, no podrà excedir del marcat per la legislació
general i autonòmica en matèria de contaminació acústica, Llei específica autonòmica, així
com les disposicions municipals aplicables. La infracció d’allò que es disposa en aquesta
normativa, a més de constituir infracció administrativa sancionable segons la normativa
específica, constituirà un incompliment de les obligacions de la concessió, que s’exigirà de
conformitat a allò que es disposi en el present Plec.
42. Propietat intel·lectual i protecció de drets i llibertats.
1.- El concessionari haurà de complir la legislació vigent en matèria de seguretat, protecció
de dades, propietat intel·lectual, difusió de informació perillosa per a la societat i en general
el ple respecte dels drets i llibertats reconeguts en la constitució, tant als clients com als
usuaris de la platja i als treballadors dels serveis públics.

2.- El concessionari, en el seu cas, haurà de satisfer els pagaments que es derivin dels drets
d’autor o propietat intel·lectual.
43. Representació. El concessionari haurà d’assistir a les reunions a les quals se’l convoqui i
haurà de complir els requeriments que se li efectuïn.
11. Drets i obligacions de l’Ajuntament
1. L’Ajuntament té l’obligació de garantir al concessionari l’ús del dret autoritzat.
2. L’Ajuntament té les prerrogatives d’interpretar les clàusules de la concessió, resoldre els
dubtes del seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució
i determinar els efectes.
Una vegada perfeccionada la concessió, l’Ajuntament podrà introduir-hi en aquest les
modificacions, per raó d’interès públic, que resultin procedents en els diversos elements que
la integren, quan obeeixin a noves necessitats o a causes imprevistes, justificant-ho
degudament a l’expedient.
3. És a càrrec de l’Ajuntament la poda i reposició, si aquest valorés fer-la, de les palmeres
existents en les platges.
12. Procediment i forma d’adjudicació
La forma d’adjudicació de la concessió de domini per a l’explotació del servei serà el
procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, i
quedarà exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord amb l’article 157 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, (TRLCSP).
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendran els criteris directament vinculats a l’objecte de la concessió, de
conformitat amb l’article 150 del TRLCSP.
13. Publicitat i licitació.
Import màxim de les despeses de publicitat.
L’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament,
així com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació de la concessió que hauran
d’abonar els concessionaris serà de 500 euros.
Import màxim de les despeses de formalització de la concessió.
Serà de 145,25 € en aplicació de l’Ordenança Fiscal número 7, article 6è, epígraf 8.
14. Les persones interessades en obtenir la concessió.
Podran participar en el concurs les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres
que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les circumstàncies
que assenyala l’article 146 del TRLCSP.
15. Presentació de proposicions.
15.1. Només es podrà presentar una única proposta per cadascun dels 6 serveis de platja.

Tindrà lloc una adjudicació per cada un dels sis serveis de platges objecte de la concessió a
favor del licitador que obtingui la màxima puntuació.
Una persona concursant podrà presentar oferta per a tants serveis de platja com desitgi; no
obstant, només podrà ser concessionari d’un dels 6 serveis de platja. Per tant, en cas
d’obtenir la màxima puntuació en relació amb més d’un dels 6 serveis objecte de licitació,
haurà d’optar per aquell que més li interessi en el termini de 3 dies hàbils des del moment
que se li notifiqui la puntuació.
15.2. La presentació de proposicions suposa el coneixement i l’acceptació incondicional, en
la seva totalitat, i sense cap excepció, dels Plecs de clàusules i del Projecte de Serveis
d’Ordenació de Platja.
15.3. Documentació. Per participar en el procés de concessió, les persones interessades
han de presentar tres sobres, marcats amb els números 1, 2 i 3 tancats, identificats en
l’exterior, amb indicació del procés de concessió al qual concorren i signats per elles o
persona que les representi i amb indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa, el
contingut dels quals s’estableix en els punts 15.5, 15.6. i 15.7. En el seu cas, tots els
documents que presenti la persona interessada en la concessió han d’estar traduïts al català
i/o al castellà.
15.4. Lloc de presentació. Les persones interessades han de lliurar les seves proposicions
al registre d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
dins el termini que s’indiqui a l’anunci. Les proposicions també poden ser enviades per
correu. En aquest últim cas, a la sol·licitud ha de constar la data de consignació de la
documentació a l’oficina de correus i la persona interessada, en aquest mateix dia, ha de
comunicar a l’oficina receptora de l’òrgan de concessió la tramesa de la proposició,
mitjançant tèlex, fax, telegrama o en el correu electrònic contractacio@vilanova.cat. Si la
documentació arriba després dels deu dies naturals següents a la finalització del termini serà
desestimada; en el supòsit que, sense l’acompliment dels requisits anteriorment
assenyalats, la documentació arribi fora del termini establert, també serà desestimada.
15.5. Les persones interessades hauran de presentar la documentació que es relaciona tot
seguit en ORIGINAL, EN TESTIMONI NOTARIAL O EN CÒPIA AUTÈNTICA O
COMPULSADA:
1.

Índex enunciant numèricament el contingut del sobre.

2.
Sol·licitud i declaració de responsabilitat degudament emplenada, signada i segellada.
(Annex 1)
3.

Acreditació de la capacitat d’obrar:
3.1. Empresaris espanyols:
a)
Persones físiques:
Han de presentar el document nacional d’identitat o el document que legalment el
substitueixi.
b)

Persones jurídiques:

Han d’aportar l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional,
en els quals constin les normes per les quals es regula l’activitat, degudament inscrits,
en el seu cas, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica de què es tracti.
3.2. Persones estrangeres:
Les persones interessades d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la
seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 72.2 del TRLCSP i les altres
persones estrangeres interessades, en la forma establerta en els articles 55 i 72.3 del
TRLCSP.
4.
Les persones estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de forma
directa o indirecta puguin sorgir de la concessió, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que li pugui correspondre.
5.
La representació de les persones interessades s’ha d’acreditar mitjançant un poder
inscrit en el Registre Mercantil; el document nacional d’identitat (o el document que
legalment el substitueixi) del representant també s’ha d’incloure en aquest sobre.
6.
Les empreses agrupades amb caràcter temporal han d’aportar els noms i
circumstàncies dels empresaris que componen l’agrupació, la participació de cadascun dels
empresaris en l’empresa, així com la resta de requisits establerts a l’article 59 del TRLCSP i
24 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (RGLCAP).
Les persones que presentin oferta conjunta han d’acreditar la corresponent solvència tal
com disposa el citat article 24 del (RGLCAP).
7.
Les persones interessades que aportin el certificat d’inscripció en el Registre Electrònic
de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable de
la vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en els
punts 3 i 5, segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya.
8.
Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents d’acord amb l’article 146.1 lletra c) del TRLCSP, les
persones interessades poden, si ho consideren oportú, presentar els corresponents
certificats en aquest sobre número 1 o bé una declaració responsable.
9. Les persones interessades que no hagin resultat adjudicatàries de la concessió i
necessitin recuperar la documentació administrativa presentada, podran sol·licitar recollir la
documentació dins el termini de tres mesos a comptar de l’endemà del dia en què es
notifiqui l’adjudicació. Transcorregut aquest termini l’Ajuntament procedirà a la destrucció de
la mateixa, i de la resta de sobres presentats, excepte en el cas en que s’hagi interposat un
recurs contra la citada adjudicació per part de qualsevol de les persones interessades.

10. L’aportació inicial de la documentació a la qual fa referència l’article 146.1 del TRLCSP
es podrà substituir per una declaració responsable de l’interessat amb indicació de que
compleix les condicions establertes legalment. En cas de resultar al seu favor la proposta de
concessió haurà d’acreditar davant l’Administració amb caràcter previ, la possessió i
validesa dels documents exigits.
15.6. Documentació del sobre número 2. A l’exterior hi ha de figurar la menció:
“Documentació relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor”.
Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques
avaluables en base a judicis de valor, assenyalats a l’apartat 1 de la clàusula 16 del present
plec.
15.7. Documentació del sobre número 3. A l’exterior hi ha de figurar la menció:
“Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica”.
Aquest sobre contindrà:
a)
L’oferta econòmica, segons model que s’adjunta a aquest Plec, on s’especifiqui el
cànon que s’ingressarà per a la concessió, que no pot ser inferior a l’establert a la clàusula
6.1 del present plec. Si és inferior comportarà l’exclusió del procés.
b)
Documentació acreditativa per a la ponderació dels criteris quantificables de forma
automàtica assenyalats a l’apartat 2. de la clàusula 16 del present plec.
La proposició econòmica ha de ser signada per la persona que firma la sol·licitud.
A l’interior del sobre s’incorporarà una relació, en full independent, on es facin constar els
documents inclosos, ordenats numèricament.
16. Criteris d’adjudicació. Criteris per a la valoració de les propostes

1.- Criteris avaluables en base a un judici de valor (sobre 3) fins a 49 punts:
1.1.- Memòria del projecte a desenvolupar................................... fins a 39 punts Descripció
general de la memòria del projecte valorant els següents aspectes:
1.1.1. Memòria del projecte ......................................................... fins a 9 punts
Memòria del projecte de quiosc-bar-cafeteria, terrassa, lavabos i vestidors que es
pretén desenvolupar, obres d’adequació de les instal·lacions i objectius de l’explotació
al llarg de la concessió.
Es valoraran les obres proposades a adequar les instal·lacions elèctriques,
d’aigua i clavegueram per aconseguir el màxim rendiment amb la major
sostenibilitat................................................................................ fins a 5 punts

Es valoraran les propostes d’explotació que s’adeqüin millor al servei a prestar
a les platges i la qualitat d’aquest en funció als productes que es serviran i en
els recipients (plats, gots i coberts) i els idiomes que parlaran els treballadors
que prestin el servei..................................................................... fins a 4 punts.
1.1.2. Mitjans amb què preveu dotar i organitzar el servei .......... fins a 25 punts
Valorant els equipaments (electrodomèstics, mobiliari i terrassa) amb què dotarà
el xiringuito, material dels lavabos i vestidors, per tal de desenvolupar l’activitat:
Es valorarà la idoneïtat dels electrodomèstics, material i estris que es proposin
per donar el millor servei al xiringuito bar inclosa la cuina
................................................................
fins a 10 punts
Material amb que es pretén dotar els lavabos i el vestidor per donar el millor
servei............................................
fins a 5 punts
Disseny i model que proporcioni la màxima comoditat i resistència atenent a l’ús
que es donarà. Descartant mobiliari que presenti propaganda de marques
comercials i qualitat del mobiliari amb que es pretén dotar la terrassa,
l’enjardinament i la decoració....................................... ...
fins a 10
punts
1.1.3. Planificació de calendari d’obertura ....................... fins a 5 punts
Millora del calendari d’obertura al públic de la concessió de domini públic, que
ampliï els dies mínims d’obertura segons l’article 13 del plec de prescripcions
tècniques. Obtindrà els 5 punts la proposta que presenti l’obertura dels serveis
durant tot l’any, i la resta es puntuarà de manera proporcional en funció a la
proposta de calendari respecte a la proposta del plec i la proposta de calendari
màxima.
1.2.- Descripció de la gestió de residus.......................................... fins a 3 punts
Descripció general de la gestió, separació i reciclatge dels residus generats per la concessió
de domini públic
1.3.- Descripció de les activitats a desenvolupar............................ fins a 7 punts
Descripció general d’activitats paral·leles que siguin de realització factible i que puguin
dinamitzar la zona valorant els següents aspectes:
1.3.1. Ús o venda de productes de comerç just i/o de proximitat ... fins a 2 punts
Descripció de productes de comerç just i/o de proximitat
1.3.2. Activitats paral·leles o complementàries .............................. fins a 5 punts
Memòria de les activitats paral·leles o complementàries que poden dinamitzar l’entorn
de la zona de la concessió de domini públic, sense perjudici de la resta d’activitats
comercials del voltant, adreçades als usuaris de la platja.

2.- Criteris quantificables de forma automàtica (sobre 2) fins a 51 punts:
2.1.- Oferta econòmica ................................................................ fins a 40 punts.
Es valorarà amb 40 punts l’oferta del cànon més alt. La resta de propostes es valoraran
proporcionalment d’acord amb l’aplicació de la següent fórmula:
Puntuació= 40* (IO-IL) / (OME-IL)
IL= import de licitació
IO= import ofertat
OME= oferta més econòmica
2.2.- Millora respecte l’horari mínim.............................................. fins a 11 punts
1 punt per cada ½ hora en que s’incrementi l’horari setmanal obligatori del servei, descrit a
l’article 14 del plec de prescripcions tècniques (de 10:00 a 22:00 hores) en temporada
compresa entre l’1 de juny i el 31 d’agost. ½ punt per cada ½ hora en que s’incrementi
l’horari obligatori setmanal del servei, descrit a l’article 14 del plec de prescripcions tècniques
(de 10:00 a 22:00 hores) en la resta de temporada.

17. Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:
-Sr. Joan Giribet de Sebastián, regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, qui
actua com a president de la Mesa (actuarà com a suplent el Sr. Xavier Isart Rueda,
coordinador de l’Àrea de Territori i Espai Urbà).
-Sr. Jordi Campamà Pujol, Cap de Serveis de Serveis Viaris i Mobilitat (actuarà com a
suplent el Sr. Santi Alcaraz Fernandez, tècnic responsable de Contractes i Concessions del
servei de Serveis Viaris i Mobilitat).
-Sr. Pere Batlle Cordon, tècnic especialista de Serveis Viaris, responsable de platges
(actuarà com a suplent el Sr. Paquito Lopez Aguilera, tècnic especialista de Serveis Viaris,
responsable de la jardineria).
-Sr. Carles Anson Massich, coordinador de la Unitat de Responsabilitat Social Corporativa
(actuarà com a suplent la Sra. Pilar Traver Marqués, tècnica d’Administració General).
-Sr. Cèsar Rodriguez Solà, interventor municipal (actuarà coma suplent el Sr. Josep Maria
Sabater, cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis Generals).
-Sr. Marcel·lí Pons Duat, secretari general de la corporació (actuarà com a suplent el sr.
Francesc Torres Ferrando, assessor jurídic de la corporació).
-Sra. Sílvia Vilanova Mestres, administrativa de secretaria, actuarà com a secretària de la
Mesa de Contractació (actuarà com a suplent la Sra. Núria Martí, administrativa de
secretaria).
18. Obertura de Proposicions
Finalitzat el termini establert per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura del

sobre número 1 (documentació administrativa) i es comprovarà que conté la documentació
acreditativa de la capacitat i si s’escau, de solvència per contractar i d’aptitud, així com la
resta de documentació exigida en els plecs.
Si s’observen defectes o omissions esmenables en la documentació presentada en aquest
sobre es requerirà a la persona interessada corresponent, a través del correu electrònic que
hagi designat, per tal que ho corregeixi dins del termini de tres dies.
Quedaran excloses del procediment les persones interessades que presentin defectes no
esmenables o no hagin solucionat els defectes en el termini atorgat.
Posteriorment es procedirà a l’obertura del sobre número 2 (criteris subjectes a un judici de
valor) i es traslladarà la documentació al servei tècnic especialitzat en l’objecte de la
concessió perquè n’elabori l’informe de valoració amb la corresponent puntuació, classificant
les ofertes per ordre decreixent. Aquesta valoració haurà de ser aprovada per la Mesa de
Contractació.
Seguidament es comunicarà a les persones interessades la data i hora de l’acte públic
d’obertura del sobre número 3 (criteris avaluables de forma automàtica) a través de
convocatòria publicada al Perfil de Contractant.
Aquest acte s’iniciarà donant a conèixer la llista de persones interessades admeses i
excloses. A continuació, s’informarà de la ponderació assignada als criteris sotmesos a judici
de valor i s’oferirà la possibilitat de que les persones interessades assistents manifestin els
seus dubtes i/o que demanin les explicacions que estimin necessàries, dels quals la Mesa
donarà resposta. En cap cas serà admesa la presentació de documents complementaris.
Finalment, es procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 i es donarà a conèixer l’import de les
ofertes econòmiques i es llegiran les dades de la resta de criteris avaluables de forma
automàtica.
Totes aquestes dades seran objecte de l’estudi i puntuació corresponent per part del servei
tècnic municipal especialitzat en l’objecte de la concessió.
La Mesa de Contractació, en referència als informes corresponents, donarà compte, valorarà
i classificarà les proposicions presentades per les persones interessades, per ordre
decreixent, i procedirà a realitzar i elevar la proposta d’adjudicació a l’òrgan municipal
competent per a l’atorgament de la concessió.
Totes les accions descrites en la present clàusula, doncs, es duran a terme sempre sota la
direcció de la Mesa de Contractació, que és l’òrgan competent per a la valoració de les
ofertes, assistida pel servei administratiu i tècnic del servei de Contractació i del servei
tècnic especialitzat en l’objecte de la concessió, com a òrgans tècnics, els quals mantindran
informada a la Mesa de totes les seves accions en relació amb la licitació. La Mesa es
reunirà de forma interna les vegades que consideri oportunes. Únicament serà necessari
que la mesa es reuneixi en acte públic amb ocasió de l’acte d’obertura del sobre número 3
(criteris avaluables de forma automàtica), segons l’article 160.1 del TRLCSP.
19. Requeriment de la Documentació
L’òrgan municipal competent per a l’atorgament de la concessió requerirà a la persona
interessada que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el
termini de deu dies hàbils, (art 151.2 TRLCSP), a comptar des el següent en què rebi el
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzi a l’òrgan municipal
competent per a l’atorgament de la concessió per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò,

de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a la
concessió conforme a l’article 64 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’haver constituït la
garantia que sigui procedent.
20. Adjudicació de la concessió
En cap cas podrà declarar-se desert el procés d’atorgament de la concessió quan existeixi
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el
plec de condicions administratives.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o persones interessades i es
publicarà simultàniament en el perfil de contractant.
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre a les persones
interessades excloses o a les descartades interposar recurs suficientment fundat contra la
decisió d’adjudicació. En particular expressarà els extrems següents:
- En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les
quals s’ha desestimat la seva proposició.
- Respecte a les persones interessades excloses del procediment d’adjudicació,
també en forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.
- En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició
de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la
de la resta de persones interessades les ofertes de les quals hagin estat admeses.
- En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir
a la seva formalització.
21. Formalització de la concessió
La formalització de la concessió en document administratiu s’efectuarà en els quinze dies
hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació; aquest document
constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El concessionari podrà sol·licitar que la concessió s’elevi a escriptura pública, i seran a
càrrec seu les despeses corresponents.

22. Incompliment i efectes
22.1. Supòsits d’infracció.
22.1.1. Es consideraran infraccions greus:
1. Les relatives a sorolls.
2. Les relatives al personal empleat a l’empresa.
3. la cessió del contracte.
4. L’impagament de l’anualitat dins el termini fitxat.
5. La manca d’explotació d’algun dels serveis de platges una o més temporades.
6. No retirar la instal·lació un cop finalitzada la concessió.
7. El deficient muntatge de les instal·lacions.
8. Les deficiències en el manteniment.

9. L’incompliment de l’horari d’obertura i tancament de l’activitat.
10. L’excés d’ocupació sobre la superfície autoritzada.
11.L’incompliment de la normativa sanitària vigent.
22.2.2. Seran infraccions lleus l’incompliment de les obligacions recollides en el Plec,
l’oferta, l’acord d’adjudicació, i el document de formalització de la concessió no designades
com a infraccions greus.
22.2. Sancions
22.2.1. Les infraccions se sancionaran de la manera següent:
Les lleus, d’amonestació fins a multa de fins a 3.000 €
Les greus, amb multa de 3.001 fins a 10.000 € i extinció anticipada de la concessió.
22.2.2. Circumstàncies de graduació de les sancions:
Agreujants: mala fe, provocar denúncies veïnals, la repetició d’infracció lleus en dos anys, i
similars, entre altres.
Atenuants: manca de repercussió econòmica, perjudici lleu per a l’interès públic, i similars,
entre altres.
22.2.2. L’aplicació de les sancions no serà incompatible amb l’obligació del concessionari
d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament.
22.2.3. Les sancions s’imposaran amb la instrucció prèvia de l’expedient oportú, el qual
s’incoarà a proposta de l’ajuntament per pròpia iniciativa o per denúncies rebudes dels
ciutadans, una vegada constatades per l’ajuntament. En tot cas es donarà audiència al
concessionari en un termini de 10 dies per a la presentació de possibles al·legacions.
Així mateix, s’obtindrà la informació i es practicaran les proves necessàries per a la
justificació dels fets i s’observaran les garanties jurídico-administratives prescrites per la
legislació vigent.

23. Extinció de la concessió
Són causes d’extinció de la concessió:
a) El compliment del termini establert en el contracte i de les pròrrogues concedides.
b) La impossibilitat sobrevinguda en la prestació del servei per causa no imputable a
les parts.
c) El dissentiment mutu o acord entre l’ajuntament i l’empresari.
d) L’incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en aquest
plec de clàusules que afecti la continuïtat i regularitat de la prestació.

e) El rescat del servei per l’ajuntament.
f) La supressió del servei per raons d’interès públic.
g) La declaració de fallida, mort o incapacitat de l’empresari individual. No obstant
això, en el cas de mort o incapacitat d’aquest, poden continuar la concessió els seus
hereus legals, d’acord amb el que disposa la legislació administrativa, sempre que es
compleixin les garanties tècniques i econòmiques necessàries.
h) La declaració de fallida o l’extinció de la persona jurídica gestora.
i) La suspensió de pagaments quan impossibiliti la prestació del servei.
j) Per manca del pagament del cànon acumulant sis mensualitats impagades.

.
24. Posició jurídica del concessionari i de l'Ajuntament
La concessió s’atorga deixant estalvi el dret de propietat, sense perjudici de tercers i a risc
del concessionari, en el termes que estableix l’article 61 del Reglament del Patrimoni dels
ens locals.
L’Ajuntament només adquirirà els compromisos expressament consignats en el present plec
de condicions, el que resultin dels aspectes de la proposició acceptada, que hagin estat
recollits en el document de formalització de la concessió i els altres derivats del que
estableixi l’ordenament jurídic d’aplicació.
El concessionari no es troba en situació de dependència de l’Ajuntament, per tant,
l’Ajuntament quedarà exclòs en tot cas de responsabilitat civil subsidiària per delicte o altre
supòsit.
Els concessionaris són coneixedors i accepten que les platges del terme municipal de
Vilanova i la Geltrú, on s’ubiquen els serveis de platja objecte de concessió, constitueixen
béns de domini públic marítim terrestre estatal. L’ocupació es troba condicionada a
l’obtenció per part de l’Ajuntament de la corresponent autorització, per part de Costes del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, dins del Pla anual
per la instal·lació dels serveis de temporada de platges i renuncien expressament a tota
reclamació si durant alguna anualitat la autorització anual no fos concedida per un, més d’un
o tots els serveis de platja, es reduís la superfície autoritzada, o s’establissin altres
limitacions no previstes en els Plecs.
25. Responsabilitat del concessionari
Anirà a càrrec del concessionari la indemnització per danys i perjudicis causats a tercers en
l’execució i prestació del servei, en els termes establerts pels articles 121.2 i 123 de la Llei
d’Expropiació Forçosa.
El concessionari assumirà totes les responsabilitats que es puguin derivar, tant penalment
com civilment, de l’execució i prestació del servei concedit.

L’adjudicatari del servei també assumirà les responsabilitats que en matèria laboral,
seguretat social i prevenció de riscos laborals, puguin derivar-se de la contractació del
personal afecte al servei.
El concessionari assumirà la responsabilitat total dels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar en l’execució de la concessió.
26. Règim jurídic
La present concessió es regirà:
a) Pel present Plec de condicions administratives i pel plec de condicions tècniques.
b) En allò que sigui d’aplicació per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
c) Llei 3/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, en
els seus aspectes bàsics.
d) DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim jurídic local de Catalunya.
e) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
f) En tot el que sigui aplicable a aquesta forma de gestió, regiran els articles 53 a 71
del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i articles 228 a 265 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
g) Altres disposicions administratives aplicables.
27. Jurisdicció competent
El concessionari se sotmet al tribunal de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu que
sigui competent territorialment, funcional i objectiva, per a resolució de totes les
controvèrsies que sorgeixin com a conseqüència del compliment de la concessió o de la
seva interpretació.

ANNEX 1
Núm. d’expedient
22/2017-CONT
Dependència que tramita l’expedient
Servei de Contractació
Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabilitat
Dades de l’empresa interessada
Tipus empresa
empresa individual
Nom de la raó social

persona jurídica

Tipus de societat
NIF/CIF

Núm. de registre de societats

Domicili de la seu social
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Dades de la persona representant de l’empresa interessada
Cognoms i nom
NIF
Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon
Relació amb la firma comercial

Fax

Adreça electrònica

propietari

apoderat

altres

Declaració de responsabilitat
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d’admissió, en nom seu, com a titular o propietària de l’empresa, o com
a representant legal, gerent o membre del seu consell d’administració, declara sota la seva responsabilitat, que no incorre en
cap prohibició per contractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els articles 54, 60 i 146 del TRLCSP, i que
està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’empresa

Lloc i data

ANNEX 2

Proposició econòmica de concessió
Dades de l’empresa proposant
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

Dades de la persona representant de l’empresa
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Relació amb la firma comercial
propietari

apoderat

altres

Dades de l’objecte de la concessió
Núm. d’expedient

22/2017-CONT
Descripció de l’objecte
Concessió d’espais de domini públic d’ús públic de la zona marítim terrestre de la platja de

Vilanova i la Geltrú per a la instal·lació i l’explotació de sis serveis de platges

Import del cànon anual

Import de l’IVA

EN AQUEST CAS, NO HI HA IVA
Import total

EN AQUEST CAS, NO HI HA IVA
La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de l’empresa que
representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat d’euros consignada en aquesta
proposició econòmica.
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data

