AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
Teresa Morera Llovera, secretària-interventora de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell.
CERTIFICO: que la Junta de Govern Local en sessió de 18 de juny de 2021, per unanimitat va
aprovar el següent acord.
CONCESSSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ BAR-TERRASSA
MUNICIPALS D’IVARS D’URGELL. TEMPORADA ESTIU 2021

A

LES

PISCINES

Expedient 45/2021

Antecedents de fet.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2021, va aprovar l’expedient
de contractació i el Plec de clàusules administratives de la concessió per a l’explotació del bar i
terrassa de les piscines municipals d’Ivars d’Urgell, estiu 2021.
La Justificació i la celebració d’aquesta licitació i posterior contracte es fonamenta en els
següents motius:
La piscina municipal i el servei de bar-cafeteria és una de les principals demandes socials dels
habitants del municipi d’Ivars d’Urgell, durant la temporada d’estiu.
L’ajuntament no disposa de personal, ni mitjans propis suficients per atendre aquet servei.
Quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de concessió de serveis és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
El bé subjecte a concessió és el bar i terrassa de les piscines municipals, durant la temporada
estiu 2021.

El termini de presentació de propostes va finalitzar el dia 14/06/2021, durant el termini es van
presentar dues sol·licituds, en sobre digital, les qual van ser admeses per la mesa de
contractació reunida el dia 15/06/2021.
Sol·licituds presentades:
 Licitador 1: Maria de la Mercè Cuscó Torreblanca
 Licitador 2: Eric Calderó Cercos
La mesa d’acord amb la clàusula 22 del Plec, va realitzar el requeriment als licitadors per
esmenar la documentació; el licitador nùm.2 no va donar resposta al requeriment motiu pel
qual es considera que renuncia a l’oferta presentada.
La puntuació obtinguda, d’acord amb el Plec de clàusules és la següent.
LICITADORS
Licitador 1
Licitador 2

Millores

Personal destinat

0
0

1
1

Proposta Econòmica

6
0

Experiència

0
1

TOTAL
7
1

La Mesa de contractació eleva a la Junta de Govern Local, òrgan de contractació, per delegació
de l’alcaldia, la proposta d’adjudicació a favor de la senyora Maria de la Mercè Cuscó
Torreblanca.
La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de juny de 2021, va acordar adjudicar el contracte de
concessió demanial per a l’explotació del bar i terrassa de les piscines municipals, estiu 2021, a
la senyora Maria de la Mercè Cuscó Torreblanca
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L’anunci de licitació i el plec de clàusules es van publicar al perfil de contractant de
l’ajuntament d’Ivars d’Urgell, el dia 18/05/2021.

AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
Legislació aplicable
-

Reial 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 (en endavant, TRLMRLC).

-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en aquells
preceptes que tinguin caràcter bàsic, d’acord amb la Disposició Final 3a de la mateixa Llei.

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals (en endavant, RPEL). L’article 218.4 del TRLMRLC i l’article 59 del Reglament de
Patrimoni dels ens locals, determinen que l’ús privatiu d’un bé de domini públic que comporta
una transformació o modificació d’aquest, resta subjecte a concessió administrativa
La normativa patrimonial remet, pel que fa al procediment d’adjudicació, a la normativa
aplicable en matèria de contractació pública:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
b) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
c) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contactes de les Administracions Públiques.
d) Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
e) Aquest plec de clàusules i el contracte i la memòria i proposta presentada pel licitador que
resulti adjudicatari
La concessió s’atorga deixant estalvi el dret de propietat, sens perjudici de tercers i a risc del
concessionari, en els termes de l’article 61 del RPEL.
La concessió s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix tota la responsabilitat civil,
fiscal i laboral que es derivi de l’activitat objecte de la concessió i s’atorga salvant els drets de
propietat i sens perjudici d’altri.

Vist que procedeix l’adjudicació del contracte la Junta de Govern Local per delegació de
l’alcaldia, d’acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
ACORDA.
PRIMER. ADJUDICAR a la Sra. Maria de la Mercè Cuscó Torreblanca, el contracte de concessió
de l'ús privatiu del bé de domini públic-demanial per a l’explotació i gestió del bar-terrassa de
les piscines municipals temporada estiu 2021, amb les condicions que figuren en la seva oferta,
fent menció expressa al contingut del DECRET 11/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
Annex IV
a.2) BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de
servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o
no de tapes i entrepans.
El contracte s’ajustarà al contingut del Plec de clàusules administratives particulars, que seran
document contractual.
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Vist que l’adjudicatària proposada ha presentat la documentació que li va ser requerida.

AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
Cànon a satisfer: 1.600,00 € temporada estiu 2021
Pagament del cànon:
Primer pagament: Dia 30 de juny: 500,00 €
Segon Pagament: Cinc primers dies de juliol: 500,00 €
Tercer Pagament: Cinc primers dies d’agost: 600,00 €
Duració del contracte:
Inici: dia 19 de juny de 2021
Fi: 13 de setembre de 2021
L’horari d’obertura consta en la clàusula 11a. del Plec de clàusules.
En funció de la situació sanitària de la COVID-19, la duració del contracte pot variar.
L’Ajuntament podrà ampliar o reduir el termini de duració del contracte i d’obertura de les
piscines municipals en funció de circumstàncies d’interès general.
Pròrroga
Previ acord de les dues parts (ajuntament i concessionària) podrà prorrogar-se per una anualitat
(2022); la pròrroga anual haurà de ser sol·licitada pel concessionari i requerirà acord de la Junta
de Govern atorgant o denegant la pròrroga sol·licitada.
SEGON. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant, en termini de 15 dies des de
l’adjudicació.
TERCER. Notificar aquest acord a la Sra. Maria de la Mercè Cuscó Torreblanca i citar-la per a la
signatura del contracte, que tindrà lloc a les 14 hores del dia 18 de juny de 2021.

Contra la Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de
reposició potestatiu davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un
mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i computant-se els terminis de conformitat
amb allò que s'ha fixat en la Disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la present
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi
produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar
qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
Als efectes oportuns signo aquest certificat amb el vistiplau del senyor alcalde
Ivars d’Urgell, 18 de juny de 2021
Vist i plau
Joan Carles Sánchez Rico
Alcalde
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QUART. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en un termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

