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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Llicència administrativa de l'ús privatiu de l'espai de
l'embarcador del passeig del Ter 2020

Localització de l'activitat

PASSEIG TER 57 MANLLEU (BARCELONA)

Identificació: Modificació del plec de condicions de la licitació de la llicència administrativa
de l'ús privatiu de l'espai de l'embarcador del passeig del Ter 2020.
Relació de fets:
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de 10 de març, es va aprovar el plec de
condicions que regeix l’adjudicació d’una autorització d’ús privatiu de l’espai de
l'embarcador del passeig del Ter, definidor dels criteris d’interès gastronòmic, social,
cultural, de qualitat i sostenibilitat que s’hi preveuen.
2. En data 12 de març, es va publicar al Perfil del contractant, l’obertura del procediment
d’adjudicació i la convocatòria de la licitació disposant la publicació del plec el qual
estableix que les persones interessades podran presentar les seves proposicions dins del
termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació del
corresponent anunci en el perfil, termini que fineix el 27 de març.
3. Tanmateix, davant del fet que el Govern de l’Estat havia decretat l’estat d’alarma a tot el
país a causa de la pandèmia pel COVID-19 (Reial decret 463/2020, de 14 de març) i
havia disposat la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis, amb caràcter
general, per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic fins que
perdi vigència el Reial Decret o les seves pròrrogues (Disposició addicional tercera,
apartat 1r, del Reial decret), el dia 18 de març es va suspendre el termini de presentació
d’ofertes disposant la corresponent publicació de la nota informativa al perfil del
contractant de l’Ajuntament a efectes informatius per possibles licitadors.
4. A mesura que es van anar coneixent les diverses fases del pla de desescalada del
confinament motivat pel COVID-19, es va constatar que en la fase 3 o avançada, la
darrera, es podrien dur a terme activitats d’oci a l’aire lliure, entre les quals hi podria
haver, presumiblement, l’activitat de l’embarcador del passeig del Ter, consistent en un
espai lúdic i social, complementat per un servei de bar. Per tant, per fer possible el
funcionament bàsic d’aquest servei en el cas que la seva obertura sigui factible, calia
reprendre la licitació, incorporant prèviament en el plec de condicions tots els
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requeriments sanitaris i de salut que siguin necessaris per tal de complir les exigències
sanitàries que disposi l’Estat.
5. En data 06.05.20 (document ASP14S07C) la persona responsable del contracte va ajustar
el plec de condicions a l’adopció de les mesures sanitàries necessàries dictades per les
autoritats sanitàries arran del COVID-19.
6. En data 07.05.20 per resolució d’alcaldia DEC/662/2020 es va aixecar la suspensió
d’aquest procediment i es va disposar la seva continuació i, per tant, es van publicar els
plecs modificats i la represa de la convocatòria al perfil del contractant de l’Ajuntament
de Manlleu indicant la nova data de finalització del termini de presentació de les
proposicions (22.05.20).
7. En data 15.05.20 es detecta un error de redacció en el plec de condicions aprovat i
publicat en el Perfil del contractant, pel que fa a la presentació d’ofertes, i atès que a
partir del dia 18 de maig es preveu que el nostre municipi passi a la fase 1 del pla de
desescalada del confinament motivat pel COVID-19, es convenient modificar el plec d’una
banda per rectificar l’error esmentat i per l’altra per adaptar-lo a les prescripcions
sanitàries conegudes en el moment actual.
Fonaments de dret:
I.

L’article 66.1 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 (en endavant, TRLMRLC)
estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves
competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics
que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.

II.

L’article 218 del TRLMRLC disposa que una de les modalitats que pot adoptar la
utilització dels béns de domini públic és l’ús privatiu. L’apartat 4t del mateix article
estableix que l’ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini
públic queda subjecte a llicència.

III.

L’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals de Catalunya (en endavant, RPC), disposa que l’ús privatiu
és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de
manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats.

IV.

L’article 57.2 del RPC preveu que l'ús privatiu que no comporta la transformació o la
modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.

V.

L’article 57.3 del mateix RPC preveu que en el cas que els sol·licitants siguin més
d’un s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.

VI.

L’article 156.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
preveu que el termini general de presentació de proposicions no serà inferior a
quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci del
contracte al perfil del contractant.
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VII.

L’apartat 4t de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19.
La competència per l’atorgament de llicències correspon a l’alcalde d’acord amb l’article 60.1
del RPC. Tanmateix, per Resolució de l’Alcaldia DEC/1028/2019, de 21 de juny, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local, l’alcalde va delegar a aquest òrgan col·legiat,
l’aprovació de totes les normes menors de funcionament dels serveis i les condicions
imposables en la utilització dels béns mobles i immobles municipals. L’aprovació de criteris
reguladors d’ocupació de la via pública o de béns públics que siguin referides a un
determinat nombre d’autoritzacions, tals com terrasses de bars, parades de Sant Jordi,
parcel·les d’hort urbà, fira del porc i la cervesa i altres similars, per incorporar a les
resolucions per decret de l’alcaldia. No obstant això, es considera convenient avocar la
competència delegada per tal d’agilitzar la tramitació d’aquesta resolució i l’adjudicació de la
llicència tal com s’ha exposat anteriorment.
Per tant,
RESOLC:
Primer. Avocar temporalment la competència delegada per Resolució de l’Alcaldia
DEC/1028/2019, de 21 de juny de 2019, en la Junta de Govern Local en matèria
d’atorgament de llicències. Aquesta avocació té per únic objectiu dictar la present Resolució i
deixarà de tenir efectes amb l’esgotament d’aquest acte.
Segon. Aprovar el plec de condicions rectificat per la responsable del contracte, d’acord amb
l’exposat en l’apartat setè dels antecedents de fet, que defineixen els drets i obligacions que
assumeixen les parts contractants, i que regiran la licitació i l’execució de la llicència
administrativa de l'ús privatiu de l'espai de l'embarcador del passeig del Ter.
Tercer. Disposar d’acord amb l’exposat, la publicació d’un nou anunci de licitació amb el plec
modificat i la represa de la convocatòria al perfil del contractant de l’Ajuntament de Manlleu
indicant la nova data de finalització del termini de presentació de les proposicions i procedir
a l’anul·lació de l’anterior anunci publicat.
Quart. Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’interventor municipal i a la coordinadora de
l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica, aquesta última en qualitat de persona
responsable del contracte, pel seu coneixement i efectes oportuns.
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