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Concessió demanial per a l'ús privatiu d'una part de la zona verda del parc
de La Sardana de Tordera
Règim interior - Contractació
2019 / 3881
Formalització de la concessió demanial

Tordera, a data de signatura electrònica, (signat electrònicament el 07/08/2020)

REUNITS

D'una banda, el senyor ----, amb DNI núm. ---, obrant com a alcalde-president, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Tordera, amb CIF núm. P0828400B, segons és públic i notori,
assistit per la Secretària de la Corporació, la senyora ---. D’ara en endavant, l’Ajuntament.
I de l’altra, el senyor ---, amb DNI núm. ---, actuant en nom propi, amb domicili al ---, de Tordera,
Codi Postal 08490, adreça electrònica ---, telèfon núm. --- i fax núm. ---. D’ara en endavant, el
concessionari.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a la formalització de la present
concessió d’un bé de domini públic per a l'ús privatiu en les respectives qualitats en què actuen i de
comú acord,
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MANIFESTEN
1.- El 12 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera va aprovar
l’expedient i obertura del procediment de licitació de la concessió demanial per a l’ús privatiu d’una
part de la zona verda del parc de La Sardana de Tordera, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària–comprensiu, entre d’altres, del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
2.- El 25 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Tordera va publicar l’anunci de l’obertura del
procediment de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Perfil de contractant
i al taulell d’anuncis de la Corporació.
3.- El 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera va adjudicar la
concessió demanial per a l'ús privatiu d'una part de la zona verda del parc de La Sardana de Tordera,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària a favor de l’operador econòmic denominat ---,
atès que va presentar la proposició econòmicament més avantatjosa i va quedar en la primera
posició de la classificació, amb subjecció al Projecte tècnic, al Plec de clàusules administratives
particulars i al Plec de prescripcions tècniques particulars, així com a la proposició i condicions de la
seva oferta, certificat del qual s’adjunta com a Annex 1, amb els següents termes:
Import anual del cànon anual fix adjudicat:
Import total del cànon fix per tota la durada de la
concessió (20 anys) adjudicat:
Importa garantia definitiva 3 % sobre 288.000,00 €:
Import del cànon inicial que es compensarà en el
moment de la formalització de la concessió, atès que
l’adjudicatari és l’actual ocupant:
Durada de la concessió:
Pròrrogues previstes:

14.400,00 €/any
288.000,00 €
8.640,00 €
194.754,50 €
20 anys
2 pròrrogues més, de 5 anys cadascuna

4.- El 4 d’agost de 2020, l’Ajuntament de Tordera va remetre per mitjans electrònics (plataforma eNotum) la notificació de l’acord d’adjudicació de la concessió demanial per a l'ús privatiu d'una part
de la zona verda del parc de La Sardana de Tordera, que conté la informació necessària que permet
als licitadors i candidats interposar els recursos amb suficients fonaments contra la decisió de
l’adjudicació.
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5.- El 4 d’agost de 2020, l’Ajuntament de Tordera va publicar l’anunci d’adjudicació de la concessió
demanial per a l'ús privatiu d'una part de la zona verda del parc de La Sardana de Tordera al Perfil
de contractant.

Així doncs i d’acord amb el previst a l’article 69 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni del Ens Locals, formalitzen la present concessió demanial en
document administratiu, la qual es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- L’objecte de la concessió administrativa. És objecte de la concessió l'atorgament d'una
concessió administrativa d'ús privatiu d’una part de la zona verda del Parc de la Sardana de Tordera,
per destinar-lo a usos de bar restaurant i la resta d’activitats complementàries que resultin
reconegudes en els plecs (lligades a la pràctica de l’esport).
El domini públic de la concessió demanial ve constituït pel terreny que configura la finca registral
núm. 1280 inscrita al Registre de la Propietat de Pineda de Mar (tom 1502, llibre 165, foli 54). De
manera més concreta, l’espai objecte d’aquesta concessió és el mòdul prefabricat de 245,88 m² de
superfície que apareix al plànol que s’adjunta com annex núm. 1 del plec de prescripcions tècniques,
que inclou la zona destinada a bar-restaurant, el seu magatzem i la cuina, així com l’àmbit públic
exterior destinat a terrassa, unes pistes de bitlles catalanes i la zona infantil de jocs que inclou una
zona de pista de bàsquet i unes porteries de futbol-sala.
D’acord amb el plànol esmentat (annex núm. 1 del plec de prescripcions tècniques), el quadre de
superfícies útils de cadascun d’aquests elements és el següent:
Espais objecte de concessió
1. Mòdul de bar-restaurant

Zona de lleure exterior – m²

245,88 m²

2. Terrassa bar-restaurant

140,00 m²

3. Pistes de bitlles catalanes

265,00 m²

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

3fc285be9403464ca1a6a76cd8346987001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

Edificacions – m²

3 / 23

Núm. Expedient: 2019 / 3881

Règim interior - Contractació

4. Zona infantil de jocs amb pista de
bàsquet i pista de futbol-sala
TOTAL

1.000,00 m²
245,88 m²

1.405,00 m²

SEGONA.- La naturalesa i qualificació. Es tracta d’una concessió de l'ús privatiu d'un espai del domini
públic municipal, de conformitat amb allò que disposen els articles 84 i següents de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, l’article 218 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
i els articles 59 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals.
El concessionari tindrà la condició de concessionari de domini públic, en els termes previstos a
l'article 93 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques, amb les facultats d'utilització de la zona verda i les instal·lacions annexes per la pràctica
esportiva (substancialment lligades a la bitlla catalana i/o al bàsquet i al futbol sala) i activitats
complementàries que resultin reconegudes expressament els plecs, com la de bar restaurant.
D’acord amb l’article 4 de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els
principis d’aquesta Llei s’aplicaran els dubtes o les llacunes que es poguessin suscitar.
En cap cas tindrà caràcter de concessió de servei públic.
Correspon a l’ajuntament la interpretació dels plecs i de la concessió demanial, així com modificarla per raons d’interès públic, resoldre els dubtes que sorgeixin durant el seu compliment, acordarne la resolució i determinar-ne els efectes.
Les resolucions que es dictin en el seu desenvolupament seran impugnables pel concessionari en
defensa dels seus drets, o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

TERCERA.- La legislació aplicable. La concessió demanial es regirà en primer terme per les presents
clàusules contractuals, i en tot el que no estigui previst, per ordre descendent d’importància, per:
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El Projecte tècnic, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques particulars, que han regit la licitació de la concessió demanial, aprovats per la Junta
de Govern Local en sessió de data 13 de setembre de 2019.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC), i el Reglament de Patrimoni del Ens Locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
La Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP), i
el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
La Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL).
Els principis recollits a La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, i
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot el que no s’oposi a la LCSP i al RD
817/2009.
Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules de la concessió demanial en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la concessió demanial, no eximeix al concessionari de l’obligació
de complir-les. La concessió s’atorga deixant estalvi el dret de propietat, sense perjudici de tercers
i a risc del concessionari, en el termes de l’article 61 del Reglament de Patrimoni del Ens Locals.
El concessionari resta vinculat i obligat a l'observança i estricte compliment de les prescripcions
contingudes en la normativa assenyalada. Les infraccions de les obligacions contretes amb
l'adquisició de la condició de beneficiari de la concessió donaran lloc a la imposició per part de
l'Ajuntament de les sancions previstes el plec, sense perjudici de poder declarar resolta la concessió,
quan sigui procedent.

QUARTA.- Els documents que integren la concessió demanial. El concessionari es compromet a
l’execució de la concessió a què es refereix la Clàusula Primera, amb estricta subjecció i plena
acceptació, en primer terme, a les clàusules del present document administratiu de formalització
de la concessió demanial, en segon terme, a les ordres de l’Ajuntament de Tordera i, en tercer
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terme, amb els documents que integren la concessió demanial enumerats per ordre descendent de
prioritat següent:
a) El Projecte tècnic, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de setembre de
2019, el qual s’adjunten com a Annex 4.
b) El Plec de prescripcions tècniques particulars, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió
de data 13 de setembre de 2019, el qual s’adjunta com a Annex 5.
c) El Plec de clàusules administratives particulars, que han regit la licitació de la concessió
administrativa, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de setembre de
2019, el qual s’adjunta com a Annex 6.
d) La proposició adjudicatària, la qual s’adjunta com a Annex 3.
e) El document administratiu de formalització de possibles modificacions de la concessió
demanial.
El concessionari manifesta que coneix el Projecte tècnic, el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars i els seus annexes, que regeixen aquesta
concessió demanial i hi dóna la seva conformitat. Simultàniament a la formalització de la concessió
demanial, el concessionari signa els plecs, i la resta de documents amb caràcter contractual que
s’adjunten com a annexes al document administratiu de formalització de la concessió demanial.

CINQUENA.- El cànon inicial. El cànon inicial és de 194.754,50 euros (cent noranta-quatre mil setcents cinquanta-quatre euros amb cinquanta cèntims d’euro), el qual està destinat a sufragar les
despeses d’inversió en béns i instal·lacions que han estat incorporades amb caràcter fix al mòdul
prefabricat de fusta per part de l’actual ocupant de l’espai (béns de naturalesa essencialment
reversible). Concretament, el cànon inicial correspon a les inversions en reformes i/o actuacions al
mòdul prefabricat de fusta als efectes d’adequar aquesta instal·lació a les condicions exigides per la
legislació sectorial aplicable (activitats, normativa de protecció contra incendis, etc.), que l’actual
ocupant de l’espai ha executat fins a la data, d’acord amb les factures que obren a l’expedient.
Atès que l’actual ocupant és l’adjudicatari de la concessió, el cànon inicial queda compensat al 100
% en el moment de la formalització de la concessió demanial en document administratiu i,
consegüentment, el cànon inicial queda satisfet.
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SISENA.- El cànon anual. En caràcter de contraprestació de la concessió atorgada, el concessionari
està obligat a abonar a l’Ajuntament de Tordera el cànon anual de 14.400,00 euros/any (catorze
mil quatre-cents euros anuals), el qual serà satisfet mitjançant 12 pagaments de la mateixa
quantia per import de 1.200,00 €/mes (mil dos-cents euros mensuals) a ingressar a l’Ajuntament
de Tordera amb periodicitat mensual el darrer dia hàbil de cada mes.
El cànon anual serà objecte de revisió al llarg de la vigència de la concessió demanial amb caràcter
anual, per adaptar-se als preus de mercat. Es prendrà com a referència d’actualització l’índex de
preus al consum (IPC) interanual del mes en què s’hagi formalitzat la concessió demanial.
No s'entendrà inclosa en aquest cànon cap despesa que sigui a càrrec del concessionari per establirse així en els plecs i, conseqüentment, tampoc cap impost o taxa establerts a la legislació vigent. Per
tant, no està inclosa en el cànon cap despesa fiscal que es pugui meritar, la qual anirà per compte i
càrrec de la persona designada per la llei. Als efectes pertinents, s’indica que, de conformitat amb
l'establert a l'article 7 (apartat 9è) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l'impost
sobre el valor afegit, aquesta concessió es considera una operació no subjecta a l'impost.
El concessionari queda obligat a satisfer els impostos que siguin aplicables i, en concret, l’impost de
transmissions patrimonials (actes i negocis administratius, sigui quina sigui la seva modalitat o
denominació, pels quals s'origina un desplaçament patrimonial a favor de particulars com a
conseqüència de l'atribució de l'ús privatiu béns de domini o ús públic).
També s'indica que l'actual impost de béns immobles (o el que el pugui substituir en el futur) és a
càrrec del concessionari.
Totes les inversions objecte d'aquesta concessió quedaran a benefici de l'Ajuntament, sens cap cost
per aquest, en finalitzar la concessió per qualsevol causa.

SETENA.- El termini d’utilització. La concessió s’atorgarà per un període de vint (20) anys, comptats
a partir de la data del seu atorgament a través de la signatura del document administratiu de
formalització de la concessió per les parts.
Aquest termini serà susceptible de dues (2) pròrrogues successives de cinc (5) anys de durada
cadascuna, sent la durada màxima de la concessió incloses les pròrrogues de trenta (30) anys.
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Aquestes pròrrogues seran d'acceptació potestativa i voluntària per cadascuna de les parts. Per l'ús
d'aquesta facultat de pròrroga la part que la vulgui fer valer l'haurà de notificar a l'altra amb una
antelació mínima de dotze mesos, i haurà de rebre resposta (acceptant o desestimant la pròrroga)
en el termini de tres mesos. En el supòsit que una part no accepti la pròrroga la concessió s'entendrà
finalitzada al seu termini de venciment.
A la finalització d’aquest termini (o de qualsevol de les pròrrogues), el concessionari vindrà obligat
a abandonar i deixar a la lliure disposició de l’Ajuntament de Tordera l’espai, l’edificació i les
instal·lacions. Les millores i obres realitzades passaran de ple dret a possessió i titularitat dominical
de l'Ajuntament sense que el concessionari tingui dret a percebre contraprestació ni indemnització
de cap classe per aquest fet.

VUITENA.- Les obres i les instal·lacions a realitzar per l’interessat. El concessionari executarà en tot
moment i al seu càrrec totes aquelles obres i instal·lacions que siguin necessàries per al correcte
desenvolupament de l’activitat a l’espai públic, prèvia autorització per part de l’Ajuntament i, en
concret, a executar les obres i instal·lacions a què s’ha compromès, les quals consten descrites a la
Memòria descriptiva que va presentar dins el Sobre núm. 2 en el moment de presentar la seva
oferta, la qual s’adjunta com a Annex 3.
A aquest efecte, el concessionari assumirà la responsabilitat civil i les obligacions fiscals que se’n
derivin i serà l’únic responsable, tant davant de l’Ajuntament com de terceres persones, dels danys
i perjudicis i els accidents que es puguin ocasionar durant la seva realització, abonant a càrrec seu
les indemnitzacions que corresponguin. En cas de subcontractació de les obres, el concessionari serà
davant de l’Ajuntament l’únic responsable de l’execució i tindrà en compte de no efectuar-la a favor
de persones físiques o jurídiques afectes per alguna causa d’incapacitat, incompatibilitat o
inhabilitades per contractar amb l’Administració.
El concessionari haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral,
de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals, així com la normativa interna del sector
aplicable a l’obra que s’executarà i acreditar-ne l’esmentat compliment a requeriment municipal.

NOVENA.- La garantia definitiva. Per respondre del compliment de la concessió demanial, el
concessionari ha constituït una garantia definitiva a la Tresoreria Municipal per valor de 8.640,00
euros (vuit mil sis-cents quaranta euros)), que correspon al 3 % del valor del domini públic objecte
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d'ocupació (14.400,00 €/any x 20 anys x 3 / 100), en metàl·lic, mitjançant dues transferències
bancàries, la primera per import de 5.535,22 euros constituïda en data 18 d’octubre de 2019
(garantia provisional del 2 % del valor del domini públic) i la segona per import de 3.104,78 euros
constituïda en data 10 de març de 2020 (complement de garantia fins al 3% del valor del domini
públic objecte d'ocupació), els resguards dels quals s’adjunten com a Annex 2.

DESENA.- El risc i ventura del concessionari. La concessió s’executa a risc i ventura del concessionari.
L’Ajuntament no assegurarà al concessionari una recaptació o uns rendiments mínims.
El concessionari haurà d’obtenir tots els permisos, llicències i legalitzacions que siguin necessaris
per a l’entrada en funcionament i desenvolupament de l’activitat objecte de la concessió i haurà
d’assumir el pagament dels impostos, taxes i arbitris de qualsevol classe que siguin aplicables a
l’explotació del servei de bar.

ONZENA.- La conservació i manteniment. La conservació general de les instal·lacions i el
manteniment corresponent a 1. Mòdul de bar-restaurant i a 2. Terrassa bar-restaurant aniran a
càrrec del concessionari mentre duri la concessió, qui efectuarà a les seves expenses la reparació i
els treballs de manteniment necessaris, qualsevol que en sigui la causa i l’abast.
Aniran a càrrec seu, també, els imports corresponents al servei de telèfon i el cost dels
subministraments (aigua, llum, gas, etc.). El concessionari efectuarà a les seves expenses els tràmits
necessaris per la disposició de comptadors propis necessaris a tal efecte. Els contractes de
subministrament i, si s’escau, les ampliacions de contracte, hauran d’anar a nom del concessionari.
En el cas que es pretengui fer obres de millora o qualsevol modificació de la instal·lació, caldrà
sol·licitar i obtenir autorització prèvia de l’Ajuntament. En tot cas, aquestes obres aniran a càrrec
del concessionari i quedaran en propietat de l’Ajuntament quan finalitzi la concessió, sense dret a
percebre’n cap indemnització.
El concessionari complirà les normatives aplicables en cada moment, en especial en relació amb les
següents matèries:
•
•

Instal·lació elèctrica
Instal·lacions tèrmiques
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Legionel·la
Incendis

DOTZENA.- Les condicions d’obligat compliment pel concessionari:
1) En relació a l’activitat:
a) Prestació del servei de bar, personalment mitjançant personal que en depengui, amb el seu
propi material, subministrament i equipament complementari que cregui convenients.
b) El concessionari serà responsable del compliment de les normes higiènic-sanitàries vigents
per part del personal que adscrigui a les instal·lacions municipals.
c) El concessionari instal·larà al seu càrrec, la maquinària que estimi necessària pel
funcionament del servei.
2) En relació a la llicència i complement de normatives:
a) El local ha de disposar en tot moment de la llicència que empari el desenvolupament de
l’activitat de bar restaurant
b) El concessionari resta obligat al compliment exhaustiu d’allò previst a les Ordenances
municipals, a excepció del previst a l’Ordenança reguladora de l’autorització de terrasses i
mobiliari al servei d’establiments de restauració, en el benentès que l’import de la taxa
prevista per aquesta darrera ordenança es troba inclòs en el cànon anual fix (de temporada)
que haurà de satisfer el concessionari de la concessió.
c) El concessionari ha de complir la normativa en matèria de tabaquisme i de consum, així com
qualsevol altre normativa sectorial que li sigui d’aplicació.
3) En relació al manteniment en bon estat la porció de domini públic:
a) El concessionari està obligat a fer-se càrrec de la neteja i mantenir en bon estat les
instal·lacions municipals i els espais objecte de la present concessió corresponent a: 1. Mòdul
de bar-restaurant; 2. Terrassa bar-restaurant; 3. Pistes de bitlles catalanes; i 4. Zona infantil
de jocs amb pista de bàsquet i pista de futbol-sala.
b) El concessionari o el personal al seu càrrec caldrà que presti especial atenció a la correcta
imatge davant de les persones usuàries, tant en els seus elements personals com en els
elements materials, tenint cura que aquelles actuïn sempre amb la més estricta cortesia i
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c)
d)

e)
f)

Núm. Expedient: 2019 / 3881

respecte envers a tercers, posant immediat remei a qualsevol mal comportament de les
persones que tingui al seu càrrec. Igualment prestarà especial atenció a la netedat,
conservació i qualitat dels materials i utillatge emprat.
El concessionari estarà obligat a esmenar les avaries i a fer les reparacions necessàries per a
l’ús de les instal·lacions durant tota la durada de la concessió.
El concessionari haurà de donar accés a les dependències objecte d’aquesta concessió al
personal designat per l’Ajuntament per a procedir a la inspecció dels locals, control de la
qualitat del servei, estat de neteja, etc.
El concessionari no podrà alienar els béns adscrits a la concessió, ni destinar-los a finalitats
diferents de les previstes.
El concessionari no podrà realitzar obres, realitzar modificacions estètiques, ni instal·lar o
col·locar elements propagandístics o publicitaris sense la corresponent autorització
municipal.

4) En relació al compliment de les obligacions fiscals, laborals i socials:
a) El concessionari està obligat al compliment de la legislació vigent, especialment en tot allò
previst en les disposicions aplicables a les matèries fiscal, laboral, de Seguretat Social i de
Seguretat i Salut en el treball.
b) El personal adscrit a la concessió treballarà per compte del concessionari i haurà d’estar
afiliat al règim general de la Seguretat Social.
c) El concessionari, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable davant del personal
adscrit a la concessió, del compliment de la legislació que regula les relacions laborals,
Seguretat Social, seguretat i salut en el treball, i també del conveni col·lectiu que
correspongui.
d) El concessionari tindrà l’obligació ineludible de pagar al personal la retribució laboral total
que correspongui. L’endarreriment en l’abonament de les retribucions salarials constituirà
una falta molt greu.
e) L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació
acreditativa del compliment per part del concessionari de les obligacions fiscals i socials.
5) En relació a les obligacions econòmiques, d’assegurança i activitat:
a) El concessionari queda obligat a satisfer puntualment el cànon de temporada en la forma
assenyalada en la clàusula sisena del document administratiu de formalització de la
concessió demanial.
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b) El concessionari queda obligat a satisfer fer-se càrrec de les despeses de subministrament
d’energia elèctrica, d’aigua, gas, sanejament i altres energies que siguin necessàries.
c) El concessionari queda obligat a contractar i mantenir en vigor una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, amb cobertura mínima de 300.000 euros que cobreixi totes les
responsabilitats per danys i perjudicis, personals i materials, que s’ocasionin als usuaris o a
terceres persones, causats pel concessionari, el seu personal o pel deficient estat dels
elements de la instal·lació.
d) El concessionari queda obligat a satisfer els impostos que siguin aplicables i, en concret,
l’impost de transmissions patrimonials (actes i negocis administratius, sigui quina sigui la
seva modalitat o denominació, pels quals s'origina un desplaçament patrimonial a favor de
particulars com a conseqüència de l'atribució de l'ús privatiu béns de domini o ús públic).
6) En relació als drets del concessionari:
a) El concessionari té dret a utilitzar els béns de domini públic que són objecte de la concessió,
de conformitat amb les determinacions del present document administratiu de formalització
de la concessió demanial.
b) El concessionari té dret a sol·licitar la intervenció de l’Ajuntament quan hi hagi alguna
pertorbació en l’exercici dels seus drets com a concessionari.

TRETZENA.- Les sancions per infraccions a les obligacions contretes:
1

Infraccions

Sense perjudici de les facultats de resolució de la concessió, les infraccions o els incompliments de
les clàusules contractuals que pugui cometre la persona adjudicatària es qualificaran com a faltes
que podran ser lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en el quadre següent:
1.1

Infraccions molt greus

Tindran la qualificació d’infraccions molt greus, les següents:
-

L’obstrucció a l’exercici de les funcions de policia, control i fiscalització que corresponen a
l’Ajuntament.
La falsedat en la presentació de qualsevol tipus de documentació a l’Ajuntament, tant durant
la fase de la licitació com en qualsevol moment posterior dins de la vigència de la concessió.
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1.2

Núm. Expedient: 2019 / 3881

L’execució d’obres o la instal·lació de qualsevol element, inclosos els propagandístics o
informatius, no autoritzats per l’Ajuntament en el domini públic municipal.
La realització per part del concessionari d’accions o omissions que causin danys al domini
públic municipal o al seu ús, així com l’ocupació sense el corresponent títol administratiu.
Les accions o omissions del concessionari que impliquin un risc per a la salut dels usuaris.
La realització d’actes en els béns adscrits a la concessió que provoquin alteracions de l’ordre
públic.
Les infraccions que justifiquin la revocació de la concessió, de conformitat amb el previst en
el plec de clàusules administratives particulars.
L’incompliment per part del concessionari de la normativa en matèria laboral, Seguretat
Social, Sanitat, Seguretat i salut laborals, així com les obligacions econòmiques en matèria
salarial, tributària o de Seguretat Social dels empleats.
L’incompliment de l’obligació de satisfer a l’Ajuntament el cànon anual vigent.
Cedir la gestió de la concessió, mitjançant qualsevol modalitat o títol, sense la prèvia
autorització expressa de l’Ajuntament.
L’incompliment de l’obligació del concessionari de mantenir en bon estat d’ús i conservació
els béns i instal·lacions adscrits a la concessió, així com el domini públic municipal on aquelles
es trobin, sempre que s’hagi produït el previ requeriment de l’Ajuntament per a l’esmena
d’aquesta circumstància i el concessionari no l’hagi atès en el termini màxim d’un mes.
L’incompliment o no observança de normes, disposicions o resolucions administratives
dictades per autoritats sanitàries competents en la matèria.
La reiteració de dues o més infraccions greus en el període de sis (6) mesos.
Infraccions greus

Tindran la consideració d’infraccions greus, les següents:
-

-

L’incompliment de l’obligació de manteniment i conservació dels béns i instal·lacions adscrits
a la concessió, llevat que aquest incompliment tingui el caràcter de molt greu de conformitat
amb allò que preveu la lletra anterior.
El retard injustificat en el compliment de les obligacions del concessionari que no causi danys
o perjudicis greus en el funcionament de la concessió.
L’incompliment de les indicacions dels Serveis Tècnics municipals quant a l’ús privatiu dels béns
de domini públic adscrits a la concessió.
La col·locació de material publicitari o propagandístic no permès.
No subscriure la pòlissa d’assegurança exigida en el present plec, o subscriure-la en condicions
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1.3

Núm. Expedient: 2019 / 3881

d’inferior cobertura a les estipulades.
El tracte incorrecte vers els usuaris o respecte els inspectors de l’Ajuntament.
La no admissió de clients o usuaris a l’espai de domini públic d’ús privatiu, sense que existeixi
algun motiu que ho justifiqui.
La reiteració de dues o més infraccions lleus en el període de sis (6) mesos.
Infraccions lleus

Tindran la consideració d’infraccions lleus tota la resta de faltes que no estiguin qualificades com a
greus o molt greus, sempre que suposin un incompliment de les condicions estipulades en el present
plec i demés normativa aplicable.

2

Sancions

Les sancions a imposar són les següents:
-

Multa, que s’ha d’imposar en qualsevol cas i que pot portar aparellada qualsevol de les altres
sancions previstes.
Intervenció del servei de bar, en el cas d’infraccions greus o molt greus, quan així ho consideri
oportú l’Ajuntament.
Extinció de la concessió, que serà possible en cas d’infraccions molt greus.

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte els criteris
objectius i subjectius següents:
-

L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
El benefici derivat de l’activitat infractora.
La naturalesa dels perjudicis causats.
La reincidència.
El grau de malícia del causant de la infracció.
El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.
La capacitat econòmica de l’infractor.

La multa a imposar té tres graus, que es corresponen respectivament amb les infraccions lleus,
greus i molt greus. S’estableixen els límits següents:
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Infraccions lleus, fins a cent cinquanta euros (150 €).
Infraccions greus, fins a tres-cents euros (300 €).
Infraccions molt greus, fins a sis-cents euros (600 €).

Imposició de multes

Serà competent per a la imposició de les multes el senyor alcalde, a proposta dels serveis tècnics
municipals i prèvia audiència al concessionari.
L’import de les multes se satisfarà a l’Ajuntament per part del concessionari, en el termini màxim
dels trenta (30) dies naturals següents al de la seva notificació.
De no satisfer-se dins d’aquest termini, les multes es faran efectives d’acord amb la prelació
següent:
1r. Incautació de la garantia en l’import necessari per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el
concessionari haurà de completar la garantia incautada.
2n. Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la
garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que preveu la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques o norma
vigent aplicable al cas.
La imposició de les multes tindrà lloc sens perjudici de la indemnització dels danys i perjudicis que
siguin exigibles per part de l’Ajuntament.

CATORZENA.- La reversió de les obres i instal·lacions a l’acabament de la concessió.
L’extinció de la concessió donarà lloc a la reversió dels béns i/o instal·lacions incorporats amb
caràcter fix a l’immoble objecte de concessió (cànon inicial que correspon a les inversions en
reformes i/o actuacions al mòdul prefabricat de fusta als efectes d’adequar aquesta instal·lació a les
condicions exigides per la legislació sectorial aplicable (activitats, normativa de protecció contra
incendis, etc.), així com també la reversió d’aquells béns i/o instal·lacions que amb caràcter fix es
vagin incorporant a l’immoble durant la vigència de la present concessió demanial.
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En tot cas, l’extinció de la concessió (per qualsevol dels supòsits previstos legalment) comportarà la
reversió gratuïta de tots els béns i instal·lacions afectats pel cànon inicial.
L’extinció de la concessió comportarà l’obligació del concessionari de deixar lliures i a disposició de
l’ajuntament, en el termini establert, els béns objecte de concessió. Aquesta obligació comporta el
reconeixement de la potestat de l’Ajuntament per acordar i executar per si mateixa el llançament.

QUINZENA.- Les facultats de l’Ajuntament. L’Ajuntament de Tordera, atesa la qualificació jurídica
de béns de domini públic dels béns adscrits a la concessió i com a titular seu, ostenta, entre altres,
les següents facultats:
a) Emetre ordres i instruccions, d’obligat compliment per al concessionari, relatives a
incidències que afectin l’ús privatiu del bar i la resta de béns objecte d’ocupació.
b) Inspeccionar en qualsevol moment els béns objecte de la concessió i també les seves
construccions i instal·lacions.
c) Acordar i executar per sí mateix el llançament del concessionari en cas que aquest últim no
deixi lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament, els espais objecte de concessió en el termini
establert, amb subjecció al previst al Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
d) Ordenar de forma discrecional les modificacions a la concessió que l’interès públic aconselli
tot mantenint el seu equilibri econòmic i financer.
e) Conèixer el contingut dels contractes de manteniment i de neteja amb tercers, en el cas que
existissin, i proposar modificacions al seu contingut per tal de millorar el servei, si escau.
f) Imposar al concessionari les multes i penalitats procedents per les infraccions que cometi
durant la vigència de la concessió o en la utilització dels béns.
g) Autoritzar expressament i supervisar la realització d’obres i la instal•lació de qualsevol tipus
de publicitat per part del concessionari.
h) Rescatar la concessió quan concorri una necessitat d’interès públic municipal.

2

Condicions d’obligat compliment per l’Ajuntament de Tordera

L'Ajuntament, a partir de la data d’inici de la concessió, posarà a disposició del concessionari, les
instal·lacions esmentades als plecs per al seu ús privatiu (mòdul prefabricat).
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L'Ajuntament no serà responsable dels robatoris, furts o danys de qualsevol mena que es produïssin
en el material, maquinària i equipament propietat del concessionari.
4

Capacitat d’inspecció i vigilància.

Correspon a la corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que es presten en immobles
municipals i per aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució de la
concessió per part del concessionari.
L'exercici d'aquestes facultats s'efectuarà pels funcionaris o personal que designi la Corporació i el
concessionari haurà de posar a la seva disposició els elements necessaris per tal que la puguin
acomplir.
4

Prerrogatives de l’administració i jurisdicció.

L’Ajuntament té la prerrogativa d’interpretar les concessions demanials, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i
determinar els efectes d’aquesta. Tot això sense perjudici del compliment dels tràmits i
procediments previstos en les lleis.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació,
modificació i resolució de la concessió seran immediatament executius.
5

Responsable de la concessió per part de l’ajuntament

S’estableix com a responsable de la concessió el regidor delegat de Via Pública (o persona que el
substitueixi en el càrrec públic), o persona en qui delegui. El responsable de la concessió exercirà, a
més de les funcions generals de supervisió de l’execució de la concessió, les funcions específiques
que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la
coordinació entre les diferents persones implicades en la concessió. En concret, tindrà les funcions
següents:
a) Supervisar el compliment per part de la persona adjudicatària de totes les obligacions i
condicions contractuals;
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b) Supervisar l’execució de la concessió i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats
que li atorgui l’òrgan de contractació.
c) Coordinar els diferents agents implicats en la concessió en el cas que aquesta funció
especifica no correspongués a altres persones;
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la
prestació pactada;
e) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
f) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables
a la persona adjudicatària.
g) Informar del nivell de satisfacció de l’execució de la concessió. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable de la concessió consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents
aspectes de l’execució de la concessió, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb
la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris
i als de caràcter tècnic.

SETZENA.- La successió i cessió de la concessió. Els drets i les obligacions que dimanen de la
concessió demanial es podran cedir a una tercera persona, sempre que de la cessió no en resulti
una restricció efectiva de la competència en el mercat, i es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució de la concessió, i no estigui incursa en una causa de
prohibició de contractar.
c) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial
de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial de
la concessió.

DISSETENA.- La subcontractació. La subcontractació resta prohibida.
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DIVUITENA.- Les causes d’extinció. Són causes d’extinció de la concessió les causes previstes a
l’article 70 del Reglament de patrimoni dels ens locals:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El venciment del termini.
La desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada la concessió.
La desafectació del bé.
La renúncia del concessionari.
La revocació de la concessió.
La resolució judicial que declari l’extinció.

L’Ajuntament podrà revocar la concessió per qualsevol de les circumstàncies següents:
•
•
•
•
•

L’incompliment de les ordres que emeti l’òrgan municipal competent en execució de les
potestats que li atorga el present plec de clàusules i d’altres disposicions aplicables.
L’incompliment de la legislació sobre relacions laborals i de Seguretat social.
Qualsevol actuació constitutiva de delicte tipificada en el Codi Penal o en les lleis penals
especials.
La reiteració en la comissió de tres faltes greus.
La resta dels supòsits previstos en el règim sancionador com a causa de resolució.

La persona adjudicatària està obligada a deixar lliure d’objectes de la seva propietat les instal·lacions
que formen part de la present concessió com a data màxima l’últim dia de la referida concessió. En
cas contrari s’entendrà que reconeix la potestat de l’Ajuntament per destinar-los als fins que cregui
convenient.
L’extinció de la concessió per qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior donarà lloc a la
reversió dels béns i/o instal·lacions incorporats amb caràcter fix a l’immoble objecte de concessió
detallats al present plec, així com també la reversió d’aquells béns i/o instal·lacions que amb
caràcter fix es vagin incorporant a l’immoble durant la vigència de la present concessió.
L’extinció de la concessió comportarà l’obligació del concessionari de deixar lliures i a disposició de
l’ajuntament, en el termini establert, els béns objecte de concessió. Aquesta obligació comporta el
reconeixement de la potestat de l’Ajuntament per acordar i executar per si mateixa el llançament.
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DINOVENA.- El rescat. L’Ajuntament es reserva el dret a deixar sense efectes i resoldre la concessió
abans del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
En el supòsit que l’Ajuntament acordi el rescat de la concessió, el concessionari haurà de desallotjar
el bar, les instal·lacions i l’espai concedit i deixar-lo lliure i expedit i a disposició de l’Ajuntament dins
del termini d’un mes a comptar des de la notificació de l’acord de rescat.
El concessionari pel simple fet d’haver pres part en el concurs, reconeix i acata la facultat de
l’Ajuntament per acordar i executar per si mateix el llançament de les instal·lacions que ocupin en
qualsevol supòsit d’extinció de la concessió, si no s’efectua voluntàriament el desallotjament en el
temps degut. El procediment per dur-lo a terme tindrà caràcter estrictament administratiu i sumari.

VINTENA.- La revocació. Seran causes de revocació de la concessió, a nivell enunciatiu i no limitatiu,
les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

No pagament del cànon establert a favor de l’Ajuntament.
Abandonament o falta d’utilització del bar durant tres mesos, sense motiu.
Destinació dels béns adscrits a la concessió a usos diferents dels assenyalats en el present
plec de clàusules.
Invasió del domini públic no atorgat.
Accions o omissions que produeixin danys irreparables o de difícil reparació al domini públic.
Realitzar actes dispositius o de gravamen sobre els béns adscrits a la concessió.
Incompliment del previst en el plec de clàusules administratives particulars sobre la
transmissió de la concessió.
Incompliment directe d’altres obligacions, que per la seva gravetat puguin ser causa de
revocació.

La revocació de la concessió comportarà en tot cas la pèrdua de la garantia, sens perjudici de
l’aplicació del règim sancionador.

VINT-I-UNENA.- El termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva. El termini
de garantia és de tres (3) mesos i començarà a computar a partir de la data de l’acta de recepció de
les instal·lacions.
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Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es
reclamarà a la persona adjudicatària que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per la persona adjudicatària les obligacions derivades de la concessió, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

VINT-I-DOSENA.- La resolució de la concessió. Són causes de resolució de la concessió les següents:














La mort o incapacitat sobrevinguda de la persona adjudicatària individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de
la LCSP relatiu a la successió de la persona adjudicatària.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
El mutu acord entre l’Ajuntament i la persona adjudicatària.
La demora en el compliment dels terminis totals o parcials per part de la persona
adjudicatària.
La demora en el pagament del cànon fix per un termini superior a sis mesos.
L’incompliment de l’obligació principal de la concessió.
El desistiment abans d’iniciar la concessió o la suspensió per causa imputable a l’òrgan de
contractació de la iniciació de la concessió per termini superior a quatre (4) mesos a partir
de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
El desistiment una vegada iniciada la concessió o la suspensió de la concessió per termini
superior a vuit (8) mesos acordada per l’òrgan de contractació.
L’impagament, durant l’execució de la concessió, dels salaris per part de la persona
adjudicatària als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de
les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució de la concessió.
L’acumulació de dues faltes molt greus.

VINT-I-QUATRENA.- La confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que hagi de donar-se als candidats i licitadors, l’òrgan de contractació
no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
Aquest caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de
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les ofertes. En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
El concessionari haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés
degut a l’atorgament de la concessió demanial a la qual se li hagi donat el referit caràcter als plecs
o al document administratiu de formalització de la concessió, o que per la seva pròpia naturalesa
hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys a comptar
des del coneixement de la informació de referència.

VINT-I-CINQUENA.- La protecció de dades. El concessionari s’obliga al compliment de tot allò que
estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió de la concessió demanial; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no
podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa de la concessió.

VINT-I-SISENA.- La bústia electrònica. Tret de manifestació en contrari per part del concessionari,
formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença davant de l’Ajuntament, el
domicili del concessionari i adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM, així
com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions, per tal d’efectuar tota mena
de notificacions, comunicacions i tràmits en relació a l’expedient seran els que figuren a continuació:
Adreça notificacions:
Codi Postal i Població:
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Correu electrònic on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions
electròniques mitjançant el servei e-NOTUM:
Telèfon mòbil on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions
electròniques mitjançant el servei e-NOTUM:
Nom persona autoritzada per accedir a les notificacions:
NIF persona autoritzada per accedir a les notificacions:

--

------

I perquè consti, signen el present document administratiu de concessió demanial, a data de
signatura electrònica amb el vistiplau de la secretària, que dóna fe.
Pel concessionari,
Sr. ---

Per l’Ajuntament, l’alcalde,
Sr. ---

En dóna fe, la secretària,
Sra.---
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ANNEX 1. CERTIFICAT DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ
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ANNEX 2. GARANTIA DEFINITIVA
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ANNEX 3. PROPOSICIÓ ADJUDICATÀRIA
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ANNEX 4. PROJECTE TÈCNIC
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ANNEX 5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS (PPT)
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ANNEX 6. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS (PCAP)
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