Expedient núm. X2021000280 - X2021000280
El secretari de l’Ajuntament, Josep Maria Cortada Puig,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 20
de maig de 2021 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Antecedents
I.- La Junta de Govern en sessió de 28 d’abril de 2016 va adjudicar la concessió del
servei de bar del “quiosc-xiringuito” del parc Les Mèlies al Sr. PierLuigi Leone Bergomi
per un període de 3 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anualitats successives més.
L’inici de la prestació de servei va ser el dia 1 de juny de 2016. Esgotades les
pròrrogues el contracte finalitzarà el proper dia 31 de maig de 2021.
II.- La Junta de Govern Local, en data 10 de febrer de 2021, adoptà l’acord d’inici de
l’expedient de contractació de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini
públic per a l’explotació del servei de bar del quiosc-guingueta ubicat al parc Les
Mèlies, de Vilafant i d’aprovació del Plec de Clàusules administratives particulars que
regeixen la contractació.
III.- La licitació es va fer pública a la plataforma de contractació (perfil del contractant)
amb la presentació d’ofertes en “sobre digital”.
IV.- La Mesa de contractació reunida en sessió de data 11 de maig de 2021 va acordar
declarar admesa amb defectes esmenables a la única proposició presentada,
l’efectuada pel Sr. PierLuigi Leone, i elevar proposta d’adjudicació al seu favor a
l’Òrgan de contractació però condicionada a la prèvia presentació del document
acreditatiu de la solvència econòmica de l’esmentat licitador per fer front al pagament
anual del cànon ofertat (4.000€/any)
V.- En data 17/05/2021 (E2021002505), previ requeriment per part de la Presidència
de la Mesa de Contractació, el Sr. PierLuigi Leone presenta un document bancari de
data 19/04/2021 expedit per l’entitat CaixaBanc acreditatiu de la seva solvència
econòmica, de conformitat amb la clàusula 10a. apartat 2 del plec de condicions
administratives particulars que regeixen la contractació.
Fonaments jurídics
.- Article 9 de la Llei de contractes del Sector Públic
.- Articles 71.3, 85.3 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques.
.- Article 57, 59 i 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
.-Articles 201,217, 218 i 221 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.
.- Article 131 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
La naturalesa jurídica del contracte és la d’una concessió demanial de l’ús privatiu del
domini públic.
La disposició addicional segona de la LCSP estableix que correspon als alcaldes i als
presidents de les entitats locals la competència per subscriure contractes privats, així
com l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de
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licitació, en els termes que defineix l’article 100.1, no superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació
del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
Vista la proposta de la Mesa de contractació i de conformitat amb el Decret de
l’Alcaldia núm. 2019DECR000347, de data 21 de juny, dictat en base al que disposa
l’article 43 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals en concordança amb el citat article 21 de la Llei 7/1985 de la
LRBRL, pel qual es delega a la Junta de Govern Local determinades competències
de l’Alcaldia, s’adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar al Sr. PierLuigi Leone, amb NIE núm. X5336646W, la concessió
administrativa de la explotació del servei de bar del quiosc-quingueta ubicat al parc
Les Mèlies de Vilafant, d’acord amb les especificacions que es detallen al Plec de
Clàusules administratives particulars que regeixen la contractació i de conformitat amb
la plica presentada per l’adjudicatari.
Segon.- La durada de la concessió serà de tres anys amb possibilitat de pròrroga per
una anualitat mes, de mutu acord, sense que el còmput total pugui excedir dels quatre
anys.
Tercer.- El cànon anual a pagar per l’adjudicatari serà de quatre mil euros (4.000,00€)
que s’actualitzaran cada any d’acord amb l’increment l’Index de Preus al Consum
(IPC) publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i referit al mes d’agost anterior.
Aquest import s’abonarà prorratejat per trimestres naturals i s’haurà de fer efectiu dins
dels deu primers dies de cada trimestre natural.
Quart.- Requerir a l’adjudicatari per a la formalització del contracte dins del termini de
15 dies hàbils a comptar a partir des de l’endemà a la recepció de la notificació i
perquè amb caràcter previ:
a).- Constitueixi aval o dipositi a favor de l’Ajuntament la quantitat de vuit-cents euros
(800 €) en concepte de garantia equivalent al 5% del preu d’adjudicació acumulat
durant els 4 anys de vigència estimada del contracte.
b).- Presenti la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c).- Presenti certificat de la companyia asseguradora o l’original de la pòlissa
d’indemnització de riscos professionals en vigència, que haurà d’incloure les
cobertures de responsabilitat civil, danys materials i altres garanties addicionals amb el
capitat suficient per cobrir el valor del continent i del contingut.
Cinquè.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.
Signat electrònicament,
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