AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Projectes i Obres, Serveis Viaris, Mobilitat i Platges

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE LA
CESSIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA ZONA MARITIMOTERRESTRE DE LES
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ
DE SIS SERVEIS DE PLATJA.

Objecte de la concessió

Article 1. L’objecte de la concessió és la cessió d’espais de domini públic d’ús públic de
la zona maritimoterrestre de la platja de Vilanova i la Geltrú per a la instal·lació i
l’explotació de sis serveis de platges.

Article 2. La porció de domini públic objecte de la concessió, annex I té la qualificació
jurídica de bé de domini públic maritimoterrestre estatal, per tant, és: inalienable,
inembargable i imprescriptible. L’ajuntament està facultat per fer la concessió dins el pla
d’usos que autoritza el la delegació de Costes Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.

Article 3. La concessió és atorgada, salvat el dret de la propietat i sens perjudici de
tercers. Els concessionaris són coneixedors i accepten que les platges del terme
municipal de Vilanova i la Geltrú, on s’ubiquen els serveis de platja que es concedeixin,
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.

Article 4. Espais de domini públic objecte de concessió, instal·lacions a realitzar pels
concessionaris i serveis a prestar per aquests:
a. 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,
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mòduls de xiringuito amb terrassa, altres casetes, hamaques, tendals,
instal·lacions esportives, i altres serveis que es proposin i acceptin.
b. Instal·lacions que ha de realitzar el concessionari: mòdul vestidor, mòdul
lavabos, mòdul xiringuito i terrassa, annex II.
c. L’ajuntament posarà a disposció els bens mobles esmentats a l’apartat b) i els
concessionaris s’obliguen a complir les següents condicions: instal·lar-los, fer el
manteniment, retirar-los, hivernar-los i un cop acaba la concessió portar-los on
indiqui l’ajuntament.
d. Les persones concessionàries dels espais de domini públic hauran de prestar
els següents serveis: vestuari, lavabo i xiringuito. Dels quals s’ha de fer
responsables de la neteja, el manteniment i 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 el dret d’ús dels esmentats
bens mobles de propietat municipal.
També hauran de prestar els serveis amb 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 la seva adquisició, la seva instal·lació i el seu manteniment.
Altres serveis a prestar: hamaques i tendals que els concessionaris han
d’adquirir, instal·lar i mantenir.

Article 5. Inversions que hauran de fer els concessionaris i la seva amortització
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’inicar la concessió, seguint les indicacions
de l’ajuntament, i hauran de romandre a la platja fins i tot un cop
finalitzada la concessió, aquetes passarel·les, tenen un valor de les
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quals és de 26.000 €, que amortitzats en 8 anys (anys de la concessió)
de forma lineal són 3.250 € cada any.
2. La gestió de les instal·lacions de la present concessió suposen un cost
de 50.000 €. Aquesta quantitat serà revertida entre els 6 licitadors que
resultin guanyadors del concurs, i formulin amb l’ajuntament la
corresponent concessió. A cada un dels concessionaris li correspon
pagar a l’ajuntament la quantitat de 8.333,33 € en el moment de
formalitzar la concessió, la seva amortització es farà en 8 anys, a raó
de 1.041,66 € anuals.

Article 6. La ubicació dels serveis serà en el lloc indicat segons annex I :

1. Serveis de platja núm.0: Platja Adarró davant de la ronda de la Mar Mediterrània
2. Serveis de platja núm. 1: Platja de Ribes Roges davant del carrer de Roger de
Llúria
3. Serveis de platja núm. 2: Platja de Ribes Roges davant del carrer de Joan
d’Àustria
4. Serveis de platja núm. 3: Platja de Ribes Roges davant del parc de Ribes Roges
5. Serveis de platja núm. 4: Platja de Sant Cristòfol
6. Serveis de platja núm. 5: Platja del Prat de Vilanova davant del carrer de la
Nansa

La descripció és la següent:
x

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)).

x

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
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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) ).
x

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.

Durada

Article 7. 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.

Cànon anual

Article 8. 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 de les pròrrogues es revisarà d’acord amb l’IPC català de l’últim any, sobre el
cànon proposat.
El cànon proposat dóna dret a ocupar l’espai de domini públic i a la utilització dels bens
mobles plantejats a l’article 4b del present plec. 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.
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Article 9. 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.

Article 10. No s’autoritzarà l’explotació del servei fins que no s’hagi ingressat totalment el
cànon corresponent de l’any anterior.

Article 11. 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.

Article 12 . Renúncia de la concessió.
x

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 5 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.

x

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.
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x

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.

Calendari i horari

Article 13. 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, a 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).

Article 14. 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”).

Article 15. L’Ajuntament consultarà als concessionaris qui està 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.

Drets i obligacions del concessionari
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Article 16. Requeriments tècnics:

1.- El concessionari està obligat a muntar els serveis de les platges segons el projecte
d’ordenació de serveis de platja que s’annexa amb núm. I. Els serveis 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 licitador 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.
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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
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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 tecnico-sanitàries establertes a la normativa vigent i a presentar a l’inici de la
concessió, junt amb les comunicacions corresponents que han d’anar acaompanyades
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
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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.

Utilització del domini públic, instal·lacions municipals i prestació del servei

Article 17. El concessionari haurà d’utilitzar de manera adequada i mantenir en perfecte
estat el domini públic i les instal·lacions (mòduls i terrassa) assignades.

Article 18. 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
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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.

Instal·lacions

Article 19.

19. 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) Annex II. 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 similras), 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.

19. 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.

Responsabilitats
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Article 20. 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 tecnico-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.

Article 21. 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.

Article 22. 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.

Article 23. 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 €).

Article 24. 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.

Article 25. 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
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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.
Excessos d’ocupació.

Article 26. 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.

Article 27. 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.

Vigilància

Article 28. 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.

Inspecció i col·laboració

Article 29. 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.

Article 30. 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
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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.

Article 31. El concessionari col·laborarà amb els serveis municipals de la platja per a
millorar la qualitat del serveis públics.

Article 32. 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.

Transmissió acústica

Article 33. 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.

Propietat intel·lectual i protecció de drets i llibertats

Article 34.
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.
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Representació

Article 35. El concessionari haurà d’assistir a les reunions a les quals se’l convoqui i
haurà de complir els requeriments que se li efectuïn.

Drets i obligacions de l’Ajuntament

Article 36. L’Ajuntament té l’obligació de garantir al concessionari l’ús del dret autoritzat.

Article 37. 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.

Article 38. És a càrrec de l’Ajuntament la poda i reposició, si aquest valorés fer-la, de les
palmeres existents en les platges.

Incompliment i efectes
supòsits d’infracció:

Article 39. Es consideraran infraccions greus: les relatives a sorolls, les relatives al
personal, la cessió del contracte, no pagar l’anualitat dins el termini fitxat, no explotar
algun dels serveis de platges una o més temporades, no retirar la instal·lació un cop
finalitzada la concessió, el deficient muntatge de les instal·lacions, deficiències en el
manteniment,

l’incompliment de l’horari d’obertura i tancament de l’activitat, l’excés

d’ocupació sobre la superfície autoritzada i no complir la normativa sanitària vigent,

Article 40. Seran infraccions lleus l’incompliment de les obligacions recollides en el Plec,
l’oferta i l’acord d’adjudicació, i les no designades com a infraccions greus.

Sancions
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Article 41. Les infraccions se sancionaran de la manera següent:

a) Les lleus, d’amonestació fins a multa de fins a 3.000 €
b) Les greus, amb multa de 3.001 a 10.000 € i extinció anticipada de la concessió.

Article 42. Circumstàncies de graduació de les sancions entre d’altres:
1.

Agreujants: mala fe, provocar denúncies veïnals, la repetició d’infracció lleus en
dos anys.

2.

Atenuants: manca de repercussió econòmica, perjudici lleu per a l’interès públic.

Article 43. L’aplicació de les sancions no serà incompatible amb l’obligació del
concessionari d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament.

Extinció

Article 44. La concessió es podrà resoldre per mutu acord entre el concessionari i
l’Ajuntament, amb els efectes que es convinguin entre ambdues parts.

Inalienabilitat, inembargabilitat, imprescriptibilitat, risc i ventura

Article 45. l’explotació del servei serà a risc i ventura del concessionari. Aquest no tindrà
dret a cap indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis. ni tampoc si la
instal·lació s’arruïna o esdevé inservible per causes naturals o artificials o si per
qualsevol motiu l’explotació no es pogués dur a terme o esdevingués impossible en
aplicació de la legislació vigent o futura.

Reversió

Article 46. Quan finalitzi la concessió per les causes establertes en el present Plec, tant
els espais com les instal·lacions revertiran a l’Ajuntament lliure de qualsevol ús i càrrega
i en perfecte estat de conservació.
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Article 47. No revertiran els elements desmuntables incorporats pels concessionaris de
les instal·lacions que es trobin afectes a l’exercici de l’activitat els quals els haurà de
retirar el concessionari al seu càrrec. Si no ho fa dins el termini de 15 dies a comptar des
que la concessió s’hagi extingit, els retirarà l’Ajuntament i disposarà d’ells, en benefici
públic, el cost que suposi aquesta acció serà a càrrec del concessionari.

Article 48. El concessionari reconeix que l’Ajuntament té la potestat administrativa
d’acordar i executar per ell mateix el llançament.

Article 49. Un cop tingui lloc la finalització de la concessió, l’Ajuntament podrà utilitzar
lliurement les instal·lacions assignades per a qualsevol destí compatible amb la
qualificació jurídica del domini.

Article 50. Cada any un cop finalitzada la temporada estival, els serveis tècnics
municipals faran una visita d’inspecció i emetran informe sobre l’estat del domini públic
ocupat. El concessionari estarà obligat a reparar els defectes que els tècnics municipals
detectin i dels bens posats a disposició.

Transmissió de la concessió

Article 51. Les concessions no es podran transmetre a favor de tercers. No es podrà
subrogar ni alienar cap servei objecte de la present concessió.

Concurrència

Article 52. No hi ha cap dret d’exclusiva per part del concessionari. L’Ajuntament té
plena potestat per autoritzar aquelles altres concessions i llicències que consideri
oportunes en la platja de Vilanova i la Geltrú, dins el marc de les seves competències,
sempre que respecti l’acord de la present concessió.
En cas que l’Ajuntament vulgui ampliar els serveis en les platges, es reserva a favor dels
concessionaris el dret de tempteig, i els oferirà en primer lloc als actuals concessionaris
per si els interessés ampliar la concessió.
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Presentació de proposicions

Article 53. Només es podrà presentar una única proposta per cadascun dels sis serveis
de platja.

Article 54. Tindrà lloc una adjudicació per a cada un dels sis serveis de platja objecte de
la concessió a favor del licitador que obtingui la màxima puntuació.

Article 55. Cada licitador només podrà ser adjudicatari d’un sol servei de platja.

Article 56. Cada concursant es podrà presentar, a tants serveis de platja com desitgi,
però només podrà ser concessionari d’un dels sis serveis de platja, en cas de ser
guanyador de més d’un dels serveis, haurà de triar el que més l’interessi en el termini de
3 dies hàbils des del moment que se li notifiqui.

Article 57. 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 que s’adjunta com annex 1 al
present plec.

Disposicions finals.

Article 58. Formen part del present Plec els seus Annexos.

Article 59. El fet de prendre part en el concurs suposa l’acceptació de la totalitat dels
articles i clàusules dels Plecs que regeixen la concessió, així com la renúncia a tot fur o
privilegi que pugui correspondre als licitadors.

Article 60. Tindran caràcter vinculant el Plec de clàusules administratives i el Plec de
prescripcions tècniques, amb els seus Annexos, l’oferta presentada pel concessionari,
l’acord d’adjudicació i el document administratiu de formalització de la concessió.

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Projectes i Obres, Serveis Viaris, Mobilitat i Platges

Vilanova i la Geltrú, octubre de 2017

ANEX I
PROJECTE D’ORDENACIÓ DE SERVEIS DE PLATJA
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ANNEX II
PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS MOBLES

