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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient número 001/2019/2502/E190 en relació a la LLICÈNCIA D'ÚS
PRIVATIU DE LA SUPERFÍCIE D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ
DE MÀQUINS DE DISTRIBUCIÓ AUTOMÀTICA (VENDING) I FONTS D'AIGUA.
Fets
1.- Mitjançant decret d’alcaldia es va iniciar l’expedient administratiu
corresponent a l’atorgament de la llicència d’us privatiu de la superfície
d’equipaments municipals per a al instal·lació de màquines de distribució
automàtica (vending) i fonts d’aigua, en el qual es va justificar la necessitat
del present contracte en els termes de l’article 28 de la LCSP.
2.- La Unitat de Contractació va emetre el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de la present
licitació, essent els següents els principals paràmetres:
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte
És objecte d’aquesta licitació l’atorgament d’una llicència
d’ús privatiu del domini públic de la superfície
d’equipaments municipals per a la instal·lació de
màquines de distribució automàtica vending i fonts
d’aigua.
Núm. d’expedient
001/2019/2502/E190
Tipus de contracte
Llicència d’ús privatiu del domini públic
Procediment
de Obert amb varis criteris d’adjudicació.
contractació
Durada del contracte
4 anys
Codi CPV
55900000-0 Serveis comercials al menor d’hosteleria i
restauració.
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local

3.- La tècnica d’administració general de la Unitat de Contractació va emetre
un informe jurídic justificant adequadament els extrems establerts a l’article
116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), el qual ha estat conformat pel Secretari General de conformitat
amb l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
Fonaments jurídics
1.- L’article 9.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic exclou de l’àmbit
d’ampliació d’aquesta llei les autoritzacions sobre béns de domini públic. No
obstant això, l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
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de les Administracions Públiques, el qual té caràcter bàsic de conformitat
amb al Disposició Final Segona apartat cinquè, remet a la Llei de Contractes
quan els possibles interessats a ocupar el domini públic siguin més d’un, fent
esment que serà d’aplicació el principi bàsic de la contractació pública, el
principi de concurrència.
La mateixa remissió als principis contractuals fa l’article 57 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, quan
regula les llicències d’us privatiu, es refereix als principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència.
2.- Per tant, el règim jurídic aplicable aplicable a l’atorgament de la llicència
d’us privatiu del domini públic en règim de concurrència serà el previst a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.
3.-Els articles 116 i 117 LCSP regulen l’expedient de contractació així com la
seva aprovació.
4.- L’article 326 i la Disposició Addicional Segona.7 de la LCSP regula la Mesa
de Contractació, quant a la seva composició, nomenament dels seus
membres per part de l’òrgan de contractació i la seva publicació al perfil del
contractant.
5.- L’òrgan de contractació de la present licitació és l’Alcaldessa, de
conformitat amb la DA 2a.1 de la LCSP. L’Alcaldessa té delegada aquesta
competència en favor de la Junta de Govern Local segons la previsió
establerta al Decret de l’alcaldia de data 8 de març de 2018, publicat al BOP
núm. 53 de data 15 de març de 2018.
No obstant l’exposat, l’apartat segon de l’esmentat decret estableix que en
períodes electorals en els quals no es convoquin sessions setmanals de la Junta
de Govern Local, l’alcaldia podrà avocar per a sí el coneixement de les
atribucions delegades.
D’acord amb tot l’exposat, HE RESOLT:
PRIMER.- Avocar en favor de l’alcaldia la competència d’aprovació de
l’expedient de licitació d’atorgament d’una llicència d’ús privatiu de la
superfície d’equipaments municipals per a la instal·lació de màquines de
distribució automàtica (vending) i fonts d’aigua, atès que en període electoral
no es convoquen sessions de Junta de Govern Local setmanalment.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació de l’atorgament de la llicència
d’ús privatiu de la superfície d’equipaments municipals per a la instal·lació de
màquines de distribució automàtica (vending) i fonts d’aigua, segons el
següent desclòs:
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i Begudes fredes
0

AIGUA
3 (una a cada
planta)

0

0

1

0

0

0
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Viver Empreses

1

0

0

1

Pavelló

1

1

0

1

Pavelló St. Josep 0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1
1

Edifici
de
l’Ajuntament
1

1

Centre Entitats

1

Museu Trepat

Brigada
Ràdio
Biblioteca

1
1
1

La Solana

1

0

1

Joventut

1

0

0

1

Policia Local

1

0

0

1

Jutjat de Pau

0

0

0

1

10

3

2

14

TERCER.- Determinar que la total recaptació de les màquines que s’instal·lin
serà íntegrament pel licitador que resulti adjudicatari, llevat de les fonts
d’aigua, atès que aquest servei serà totalment gratuït per l’Ajuntament i pels
usuaris.
QUART.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació:
PRESIDENT/A
VOCALS

SECRETÀRIA

Titular: Sra. Rosa Ma. Perelló Escoda
Suplent: Sr. Josep Castelló Solà, Regidor de Serveis Municipals.
Titular: Sr. Ramon Morell Gassó, Secretari General
Suplent: Sra. Marta Vergés Robert, Tècnica.
Titular: Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora
Suplent: Sra. Laura Muntanyà Balcells, Tècnica d’Intervenció
Titular: Jaume Pla i Benet, Tècnic d’Administració General
Suplent: Àngels Lucas Marey, administrativa d’Urbanisme
Titular: Sra. Sílvia Gassó Llenes, Tècnica d’Administració General.
Suplent: Sra. Lluïsa Cases Borrell, administrativa de contractació.

CINQUÈ.- Publicar el present acord al perfil del contractant així com la
composició de la Mesa de Contractació.

