Ajuntament de Santa Oliva

CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data vint de desembre de dos mil divuit,
va prendre, entre d’altres, el següent acord:
EXP. NÚM.: 1781/2018 INICI DE L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU DE PARCEL·LES DE
TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA DESTINADES A
APROFITAMENT AGRÍCOLA, APROVACIÓ DELS PLECS DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I OBERTURA DE
LICITACIÓ.
Vist l’informe dels Serveis tècnics en el qual es proposa procedir a l’atorgament
d’autoritzacions d’ús privatiu agrícola de béns de domini públic de l’Ajuntament
de Santa Oliva, consistent en dur a terme feines de manteniment de l’arbrat
situat en la via pública i en espais de titularitat municipal. Les feines van
associades al manteniment de la vegetació i de la xarxa viària.
Consta a l’expedient el certificat de Secretaria en qualitat de responsable de la
gestió i custòdia de l'Inventari de Béns Municipal, acreditatiu de la inclusió de
béns immobles en l'inventari de béns municipal, signat de data 10.10.2018.
Les llicències per a l’ús privatiu de l’aprofitament agrícola de les parcel·les
municipals per al conreu de l’olivera, garrofer i altres de secà s’atorgaran
inicialment per un període de 3 (tres) anys, prorrogables per resolució de
l’òrgan de contractació per 2 (dos) anys més.
D’acord amb l’informe tècnic sobre concessió administrativa d'ús privatiu
agrícola de béns de domini públic de l’Ajuntament de Santa Oliva, signat per
l’arquitecta municipal de data 11.12.2018.
A l’expedient consta l’informe jurídic del Secretari interventor funcionari interí de
data 13.12.2018 per a la incoació d’aquest expedient, i informe de fiscalització
favorable de data 13.12.2018.
Vist el plec de clàusules administratives particulars regulador de la licitació per
a l’atorgament de les autoritzacions d’ús privatiu referides, que es transcriu
literalment a continuació:
“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU PER A
L’APROFITAMENT AGRÍCOLA DE PARCEL·LES DE TITULARITAT DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
És objecte d’aquest plec el conjunt de condicions que han de regir la concessió
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Ajuntament de Santa Oliva
demanial de llicències d’ús privatiu de parcel·les de propietat municipal destinades a
aprofitament agrícola, i que regula el següents:
a) La concessió de llicències per a ús privatiu d’una part de sòl públic titularitat de
l’Ajuntament de Santa Oliva, sense transformació, exclusivament per al seu
conreu de l’olivera, garrofer i altres cultius de secà existents, amb destinació a
autoconsum.
b) La regulació del règim de licitació, criteris de selecció i d’adjudicació de les
mateixes.
c) Els drets i obligacions a complir pels beneficiaris pel present Plec de clàusules
administratives i per les disposicions legals vigents d’aplicació.
CLÀUSULA SEGONA. Naturalesa jurídica de l’autorització i òrgan competent
El plec té per objecte la regulació de la concessió de llicències d’ús privatiu de béns de
domini públic conforme allò que disposa l’article 57.2 i següents del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre, per a
concessions que no comporten la transformació o la modificació del domini públic.
L’òrgan de contractació municipal competent per a l’aprovació dels plecs, obertura del
procediment i autorització de llicències d’ús privatiu agrícola és la Junta de Govern
Local, per delegació d’Alcaldia, i de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 57.2
i 60 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, del Reglament de patrimoni dels ens locals.
Les autoritzacions atorgades als usuaris tindran la consideració de llicències d’ús
temporal a precari, sense dret a indemnització, i se subjectaran a la preceptiva
llicència municipal per a la utilització de béns del domini públic local.
Recau sobre l’usuari la plena responsabilitat de l’adequació de les parcel·les i els
productes obtinguts, a les condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles
conforme la normativa vigent.

L'òrgan competent de l’Ajuntament de Santa Oliva determinarà el nombre, ubicació i
característiques de les parcel·les, solars i espais públics de titularitat municipal que es
destinin a aquest ús, mitjançant convocatòria pública, pronunciant-se sobre l'afectació
dels corresponents terrenys demanials a aquest ús, acreditant-se la compatibilitat amb
l'afectació principal dels béns de domini públic sobre els quals s’hagi de produir l’ús
privatiu agrícola.
CLÀUSULA QUARTA. Tramitació de l‘expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària, d’acord amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Procediment d’adjudicació: De conformitat amb l’article 159 de la LCSP, l'adjudicació
del contracte serà mitjançant el procediment obert simplificat, on tot interessat podrà
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte
amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant varis criteris d'adjudicació sobre la
base de la condició personal i social dels licitadors, entre altres de caràcter tècnic, de
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CLÀUSULA TERCERA. Determinació del domini públic

Ajuntament de Santa Oliva
conformitat amb el que s'estableix en la clàusula catorzena.
Presentació electrònica d’ofertes: Sí, mitjançant l’eina de presentació telemàtica
d’ofertes, disponible a la part superior dreta de la pàgina de l’anunci d’aquesta licitació,
dins
del
perfil
de
contractant
de
l’Ajuntament
de
Santa
Oliva:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santaoliva
CLÀUSULA CINQUENA. Règim temporal de les llicències
Les llicències d’ús privatiu per a l’aprofitament agrícola de les parcel·les municipals per
al conreu de l’olivera, garrofer i altres de secà s’atorgaran inicialment per un període
de 3 (tres) anys, prorrogables per resolució de l’òrgan de contractació per 2 (dos) anys
més.
L'ús privatiu especial de l’aprofitament agrícola s'estableix per a un temps limitat i
improrrogable de 5 (cinc) anys, a comptar des de la data de l’acord d’atorgament de la
llicència, sempre que no concorri cap causa de revocació.
Finalitzat el període de concessió establert a la llicència, caldrà fer una nova sol·licitud
i entrar de nou en el procés de selecció que haurà de ser prèviament convocat per
l’òrgan de contractació.
Aquesta durada és vàlida sempre que els terrenys no siguin necessaris per a obres,
serveis o instal·lacions o per al desenvolupament d’actuacions previstes en el
planejament urbanístic o d’altres instruments urbanístics que el desenvolupin, o altres
raons d’interès públic cosa que s’haurà de notificar a l’adjudicatari/a amb un mes
d’antelació a la data de desocupació.
CLÀUSULA SISENA. Lloc d’execució de la llicència
El lloc d’execució de la llicència per a l’ús privatiu per a l’aprofitament agrícola per al
cultiu de l’olivera, el garrofer i de secà es realitzarà en les parcel·les de titularitat
municipal que es relacionen a continuació:
ADREÇA
CAMP
FUTBOL

NOMBRE
ARBRES
DE 13
garrofers

2

LES
ZONA CAMP DE 21
PEDRERES FUTBOL
garrofers

3

LES
PARC
SANT 1 garrofers
PEDRERES ANDREU

4

LES
AV. NTRA. SRA. 18
PEDRERES DEL REMEI
garrofers

REFERÈNCIA CADASTRAL
C/ NOU 46 POLIGON 2 PARCELA
101.
REF.
CADASTRAL
9080604CF7698S0001ZZ
AV. NTRA SRA PILAR 92(Z).
REF.
CADASTRAL
7471006CF7677S0001LL
C/ NTRA SRA MONTSERRAT, 52.
REF.
CADASTRAL
7066021CF7666N0001UD
C/ NTRA SRA REMEI U.A. 17 Z.V.
6.
REF.
CADASTRALS
7262245CF7676S0001EW,
7262244CF7676S0001JW
7463003CF7676S0001DW
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NÚM.
ZONA
PARCEL·L
A
1
NUCLI

Ajuntament de Santa Oliva
L'ALBORNA MONTMELL
R
L'ALBORNA RONDA
R
ALBORNAR

106
CARRER MONTMELL
oliveres
80 oliveres RONDA L’ALBORNAR

7

NUCLI

ROTONDA
VERGE REMEI

1 oliveres

AVINGUDA VERGE DEL REMEI.
Rotonda.

8

NUCLI

1 oliveres

Carrer Mossèn Antoni Paradís

9

NUCLI

LOCAL
CULTURAL
FASSINA

10

NUCLI

PL. EUROPA

11

NUCLI

12

NUCLI

CARRER
ESCOLES
PARKING
FUTBOL

13

NUCLI

CAMP DE FUTBOL

4 oliveres

14

NUCLI

CEMENTIRI

3 oliveres

15

LES
PEDRERE
S
LES
PEDRERE
S
LES
PEDRERE
S
LES
PEDRERE
S
LES
PEDRERE
S

ZONA CAMP DE 17
FUTBOL
oliveres

6

16
17
18
19

20

5 oliveres

C/ PILARIN BAYES DE U.A. LA
FASSINA
PARC.X2.
REF.
CADASTRAL
8679905CF7687H0001FU
2 oliveres PLAÇA EUROPA
3 oliveres

CAMP 7 oliveres

PARADA
SANT JOAN

BUS 1 oliveres

ZONA
VERDA 12
SANT SEBASTIÀ
oliveres
ZONA
VERDA 5 oliveres
SANT CARLES
ZONA
VERDA 7 oliveres
SANTA OLIMPIA

LES
ZONA
PEDRERE LLEVANT
S

VERDA 3 oliveres

CARRER ESCOLES
C/ NOU 46 POLIGONO 2
PARCELA 101.
REF.
CADASTRAL
9080604CF7698S0001ZZ
C/ NOU 46 POLIGONO 2
PARCELA 101.
REF.
CADASTRAL
9080604CF7698S0001ZZ
CEMENTIRI MUNICIPAL.
REF.
CADASTRAL
000400500CF76F0001BZ
AV. NTRA SRA PILAR 92(Z).
REF.
CADASTRAL
7471006CF7677S0001LL
C/ SANT JOAN
C/ SANT DANIEL, 6.
REF.
CADASTRAL
7566501CF7676N0001XJ
C/ SANT DANIEL, 4.
REF.
CADASTRAL
7666010CF7676N0001WJ
C/ NTRA SRA MONTSERRAT,
24.
REF.
CADASTRAL
7164901CF7676S0001FW
C/ MIG-JORN U.A. 17 Z.V.7.
REF.
CADASTRAL
7362901CF7676S0001AW
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5

Ajuntament de Santa Oliva

22

23

MOLI
D'EN
SERRA
CAMI
MOLINS

PARKING
BENZINERA

SANT
JORDI

CARRER LLIRI

FELIX
RODRIGUEZ
LA FUENTE

2 oliveres
1 oliveres
DE
1 oliveres

C/ BAIX PENEDÈS. REF.
CADASTRAL
8163512CF7686S0001OY
C/ FELIX RDGUEZ DE LA
FUENTE, 4.
REF. CADASTRAL
7254302CF7675S0001WI
C/ LLIRI.
REF.
CADASTRAL
7052004CF7675S0001FI

GARROFERS
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CLÀUSULA SETENA. Capacitat per a ser concessionari

o

Grup 1: Persones majors de 60 anys jubilades que no duguin a terme cap
activitat remunerada.

o

Grup 2: Persones aturades que no duguin a terme cap activitat remunerada.
Caldrà acreditar la situació d’atur mitjançant inscripció vigent al servei
d’ocupació.

o

Grup 3: Persones amb alguna discapacitat reconeguda, i que no duguin a terme
cap activitat remunerada. Caldrà acreditar la discapacitat mitjançant informe
emès per un facultatiu.

o

Grup 4: Empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre,
per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin amb els
requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.

o

Grup 5: Entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la
seva finalitat o activitat tingui relació directa a la finalitat de la concessió, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el
corresponent registre oficial.

o

Grup 6: Persones que no pertanyen als grups anteriors: altres ciutadans.

En tots els casos, per poder optar a l’adjudicació d’una parcel·la, caldrà reunir a la data
de finalització del termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria del concurs
públic, les següents condicions:
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Podran optar a l'adjudicació de les concessions administratives les persones naturals
o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual, que tinguin plena capacitat
d'obrar, que no incorrin en les prohibicions i incompatibilitats per contractar amb
l'Administració establertes en l'article 85 de la LCSP 2017. Els participants s’han
d’inscriure en un sol grup dels que es citen a continuació:

Ajuntament de Santa Oliva
o

Ser persona física, major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per
unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin
en un mateix domicili.

o

Ser persona jurídica sense ànim de lucre o empreses d’inserció sempre que la
seva finalitat o activitat tingui relació directa a la finalitat de la concessió.

o

Sent persona física, caldrà estar empadronat a Santa Oliva a la data de l’inici del
procés de sol·licituds.

o

Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de Santa Oliva.

Excepcionalment, sempre que no hi hagués un nombre suficient de sol·licituds, podran
ser beneficiàries de l'ús i gaudi de les parcel·les agrícoles, aquelles persones residents
de forma temporal en el municipi, que no es trobin empadronades en el mateix.
Del total de les parcel·les que són objecte d’aquest procediment es preveu una
reserva de 2 parcel·les per cadascun dels grups 1, 2, 3 i 4, que seran les
corresponents a les de més fàcil accessibilitat.
CLÀUSULA VUITENA. Drets de l’Ajuntament
L’Ajuntament té els següents drets:
a) Interpretar el present Plec de Clàusules que regeixen la concessió, resoldre els
dubtes que es presentin pel seu compliment, modificar-lo per raons d’interès
públic, acordar-ne la seva resolució i determinar els seus efectes, sens perjudici
de l’obligada audiència al contractista.

c) L’Ajuntament quedarà exclòs en tot cas de responsabilitat civil subsidiària per
delicte o altre supòsit, atès que el titular de la llicència no es troba en situació de
dependència de l‘Ajuntament.
d) Instal·lar o realitzar obres en l’espai en el transcurs de la durada de la llicència;
elements i instal·lacions com poden ser comptadors d’aigua, elements d’esbarjo i
descans, rètols informatius, etc podent ser també afectades les parcel·les en cas
necessari i justificat, per la qual cosa es realitzarà l’avís previ als adjudicataris
exceptuant els casos de força major.
e) Rescatar la concessió abans que venci si ho justifiquen circumstàncies d’interès
públic.
CLÀUSULA NOVENA. Drets dels titulars de les llicències
Cultivar el conreu de l’olivera, garrofer i/o altres cultius de secà existents, o bé prèvia
autorització municipal la plantació de qualsevol varietat de conreu arbrat de secà comú
a la zona, sempre que no siguin espècies prohibides per alguna disposició, en la
parcel·la de la llicència adjudicada.
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b) No respondre del deteriorament, robatoris o actes vandàlics que es puguin
cometre en l’emplaçament objecte de concessió o pèrdua d’eines i altres estri
propietat dels adjudicataris. Així mateix, l’Ajuntament, queda exempt de
qualsevol responsabilitat en cas d’accident de l’adjudicatari en el
desenvolupament de les seves tasques de conreu i en la seva estada en el
recinte. Serà a càrrec de l’adjudicatari qualsevol responsabilitat per aquests
conceptes.

Ajuntament de Santa Oliva
CLÀUSULA DESENA. Obligacions dels concessionaris
10.1. Els adjudicataris dels conreus estan obligats:
a. A mantenir net i lliure d’herbes i residus la parcel·la adjudicada, així com mantenir
l’entorn (camins) de les seves parcel·les en perfecte estat, net i lliure de tot tipus
d’herbes i plantes espontànies. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de
rescissió de la concessió.
b. Conrear el cultiu de l’olivera amb criteris preferiblement ecològics (lliure de
tractaments fitosanitaris, adobs químics, pesticides...), d’acord amb les fitxes
tècniques del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya
(www.gencat.cat/alimentacio/pae).
c. Assumir les corresponents despeses del consum d’aigua i qualsevol altre que
derivi del cultiu, la possessió i ús de la parcel·la.
d. A fer un ús responsable dels recursos i en especial de l’aigua i l’energia, i
promoure i col·laborar en accions de millora i racionalització d’aquests recursos.
L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de rescissió del contracte.
e. A mantenir, en perfecte estat de conservació els elements preexistents com poden
ser patrimoni de la pedra seca: marges, casetes, portes i tanques d’accés, etc.
f.

Fomentar la reconstrucció, conservació i manteniment dels elements patrimonials
que es trobin en les parcel·les municipals objecte de concessió, tals com elements
de pedra seca (marges, casetes, aljubs, etc).

g. A tenir una actitud de respecte i correcte convivència envers la resta
d’adjudicataris/es.

i.

Realitzar la recollida selectiva dels residus que s’originin i dipositar-los
convenientment als contenidors més propers.

j.

Facilitar l’entrada als horts a grups de ciutadans amb visita concertada, escolars
que sota direcció del professorat o responsables de grup vulguin conèixer els
treballs agrícoles o les produccions que s’hi fan.

10.2. Actuacions no permeses. No està permès:
a) En cap cas l’autorització implicarà cap canvi ni transformació en l’ús del domini
públic, que no sigui el de la mera activitat agrícola o de neteja.
b) Arrancar qualsevol arbre o plantació existent sense autorització de l’òrgan de
contractació municipal competent.
c) Plantar qualsevol cultiu sense autorització de l’òrgan de contractació municipal
competent.
d) Construir cap tipus d’edificació ni instal·lació desmuntable.
e) Introduir elements artificials a l’indret com poden ser ferros, plàstics, residus, etc.)
de forma que sols es puguin utilitzar elements naturals en el conreu.
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h. Gestionar prèvia autorització la crema de restes agrícoles, i afavorir el tractament
de les fraccions orgàniques que es produeixin a través de compostatge orgànic.

Ajuntament de Santa Oliva
f)

Destinar a la venda els productes obtinguts del cultiu de les parcel·les o qualsevol
altre producció vegetal. No es podran vendre al públic ni a les cooperatives, etc.
La collita o productes resultants del conreu serà exclusivament per consum propi,
restant prohibit el seu és comercial.

g) El conreu de cap espècie que no sigui per al consum humà, admetent-se com a
única excepció el conreu de plantes de jardineria.
h) El conreu de plantes psicotròpiques.
i)

La instal·lació de bidons o altres contenidors per acumulació d’aigua.

j)

L’ús de productes tòxics (pesticides, insecticides, etc.)

k) Construir pous.
f)

Instal·lar barraques, coberts, porxos o edificacions de qualsevol tipus.

g) La instal·lació de cap tipus de nova tanca o separació; barbacoes, taules fixes o
bancs, així com la instal·lació de nous elements o modificació dels existents,
sense autorització de l’ajuntament.
h) La tinença o cria de qualsevol mena d’animal o bestiar.
i)

Sobrepassar el límit de la parcel·la. Moure les fites i tanques que delimitin la
propietat municipal. L’usuari s’obliga a executar el seu treball dins dels límits de la
parcel·la adjudicada, sense extralimitar la seva activitat més enllà dels límits
establerts als plànols cadastrals.

j)

No estan permeses les acumulacions ni de deixalles, ni d’altres materials que no
estiguin relacionats amb l’activitat pròpia del conreu de secà.

k) No és permesa l’entrada d’aparells reproductors de música.
l)

La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de la parcel·la a una tercera
persona. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de rescissió del
contracte.

n) Qualsevol altre ús que, no estant previst anteriorment, produeixi molèsties, males
olors, limiti l’ús i satisfacció de la resta de parcel·les o afecti l’entorn del lloc.
CLÀUSULA ONZENA. Règim econòmic i fiança
No s’estableix la imposició de cap cànon de la concessió, atès l’abast social i per a
consum propi de l’aprofitament.
Les persones adjudicatàries de la llicència d’ús privatiu de la parcel·la quedaran
obligades a consignar una fiança que es fixa en la qualitat de 100,00 euros (cent
euros) que s’hauran d’ingressar a la Tresoreria Municipal com a requisit previ a
l’entrega dels terrenys per tal de garantir el retorn de les parcel·les en correctes
condicions.
La falta de pagament en el termini voluntari de deu dies hàbils de l'esmentada fiança,
serà causa de renúncia voluntària de la sol·licitud.
L’import de la fiança no serà retornada a l’adjudicatari fins que s’hagi comprovat per la
Comissió de Gestió de la concessió l’estat actual de les parcel·les en la finalització de
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m) Deixar la parcel·la sense treballar. En cas d’impossibilitat temporal, que no es
podrà allargar més de tres mesos, haurà de comunicar-se aquesta circumstància
a l’ajuntament. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de rescissió del
contracte.

Ajuntament de Santa Oliva
la llicència d’ús privatiu.
CLÀUSULA DOTZENA. Procediment de gestió de les parcel·les
L’Ajuntament de Santa Oliva crearà una Comissió de Gestió integrada per:
-

Alcaldia
Regidor/a de Medi Ambient
Tècnic/a d’Urbanisme (arquitecte o arquitecte tècnic)
Secretari-interventor municipal

Les funcions de la Comissió de Gestió seran:
-

Vetllar per l’adequat ús de les parcel·les
Elaborar les propostes de resolució de les concessions d’ús privatiu i de
sancions.
Resoldre problemàtiques que no siguin incloses en la normativa i fer propostes
de millora.

-

CLÀUSULA TRETZENA. Presentació de sol·licituds
Es convocarà el concurs públic mitjançant anuncis a publicar en el perfil de
contractant, al tauler d’anuncis de l’ajuntament, tauler electrònic municipal i altres
mitjans de comunicació veïnal com xarxes socials.
La persona interessada en l'adjudicació podrà presentar sol·licitud davant el Registre
General de l'Ajuntament, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

-

Volant del padró municipal.
Declaració de no disposar a títol de propietari, arrendatari o similar de cap altra
parcel·la de conreu en el terme municipal de Santa Oliva.
Declaració anual de Renda de l’AEAT de l’últim exercici o negativa si no hi
estigués obligat.

Termini de presentació: Es presentaran les sol·licituds dins el termini assenyalat a
l’anunci de la convocatòria, amb el model oficial que es facilitarà als interessats.
La Comissió de Gestió podrà requerir, si fos necessari, la presentació de
documentació complementària.
CLÀUSULA CATORZENA. Procés de selecció i criteris d’adjudicació
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'exposarà al públic la llista
provisional dels admesos i exclosos, podent presentar-se reclamacions contra la
mateixa per un termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà a la seva exposició en el
taulell d'edictes. Finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions es publicarà al
tauler municipal i al perfil de contractant la llista definitiva d'admesos i exclosos al
procés de selecció.
La Comissió de Gestió serà l'encarregada de qualificar les sol·licituds presentades en
el marc de la convocatòria, d'acord amb els criteris de selecció i d'emetre la proposta
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La sol·licitud es presentarà, segons model normalitzat que consta en l’Annex i que
facilitarà l’Ajuntament, adjuntant els documents següents:

Ajuntament de Santa Oliva
d'admissió de les sol·licituds.
Una vegada aprovada definitivament la llista d’admesos i exclosos, les sol·licituds
validades es classificaran segons les parcel·les sol·licitades i la prioritat d’adjudicació
de parcel·les manifestat pels aspirants.
La Comissió de Gestió valorarà les propostes rebudes i proposarà l’adjudicació de les
parcel·les de forma que el nombre d’arbres es reparteixi equitativament entre quants
sol·licitants hagin estat admesos, i segons l’ordre de prioritats de parcel·les
manifestades a la sol·licitud.
En cas de parcel·les sol·licitades simultàniament per més d’un aspirant, aquestes
s’adjudicaran segons els següents criteris:
-

Parcel·les sol·licitades segons prioritat manifestada a la sol·licitud.

-

Segons criteri de caràcter socioeconòmic, tenint en compte l'Indicador de renda
de suficiència (IRSC), que per a l'exercici 2017, segons la Llei de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya, previ informe dels tècnics de Serveis Socials
municipals, de tal manera que depenent del nombre de parcel·les disponibles, es
podran adjudicar les parcel·les segons el nivell de renda de cada sol·licitant.

-

En cas que el nivell de renda sigui similar, s’optarà pel sorteig públic de les
parcel·les.

En cas de parcel·les sobrants no sol·licitades per cap aspirant, aquestes quedaran
vacants, i la Comissió de Gestió podrà proposar l’adjudicació en cas que dins el
període de vigència de la concessió algú sol·licités el seu ús privatiu.
CLÀUSULA QUINZENA. Resolució de la convocatòria

L'òrgan competent municipal aprovarà l'atorgament de les diverses llicències, les quals
atribuiran l'ús comú especial de l’aprofitament agrícola corresponent. La llicència
municipal serà intransmissible.
La resolució atorgant les llicències contindrà almenys els següents extrems:
a)

Dades de la persona o entitat autoritzada.

b)

Finalitat per la qual es concedeix l'ús sobre les parcel·les.

c)

Superfície, localització, tipus de cultiu i nombre de parcel·la.

d)

Drets i obligacions que corresponen a l'adjudicatari, en funció del que es
disposa en els presents plecs de condicions.

e)

Vigència de la llicència i, per tant, durada de la facultat d'ús sobre les
parcel·les.

f)

Import de la fiança a dipositar.

Els usuaris en cap cas no podran cedir, alienar o gravar de qualsevol altra forma, els
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La competència per a l’autorització definitiva de les llicències d’ús privatiu i la llista
d'espera recaurà en l’òrgan de contractació, que és la Junta de Govern Local per
delegació efectuada mitjançant acord de Ple de data 16 de juliol del 2015, que s'han
d'exposar al públic mitjançant el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament
de Santa Oliva. Aquesta publicitat no substitueix en cap cas la notificació individual a
tots els participants de la licitació.

Ajuntament de Santa Oliva
drets que es derivin de l’autorització, ni transmetre-la a tercers.
CLÀUSULA SETZENA. Llista d’espera
Si el nombre de sol·licituds admeses és superior al nombre de parcel·les ofertes, les
persones admeses que no aconsegueixin l'adjudicació d'una parcel·la passaran a
formar part d'una llista d'espera.
Quan per qualsevol causa es produeixi una baixa s'adjudicarà la parcel·la per ordre de
la llista d'espera. Primer, les persones interessades de la primera adjudicació que
havien quedat fora i per ordre del sorteig. Després, les persones interessades que
amb posterioritat hagin sol·licitat una parcel·la, i per ordre cronològic de presentació de
la instància.
Abans de l'adjudicació, la persona interessada haurà de manifestar que accepta i
s'obliga a complir les determinacions del present plec de condicions.
Quan l'Ajuntament acordi destinar noves parcel·les a aquesta finalitat, ja sigui per
ampliació de l'espai existent o per un nou emplaçament, haurà de fer ús de la llista
d'espera vigent. No obstant això, en cas que la llista d'espera quedi esgotada,
l'Ajuntament iniciarà un nou procediment d'adjudicació mitjançant nova convocatòria
pública.
CLÀUSULA DISSETENA. Causes d’extinció de la concessió

1. Venciment del termini d’autorització establert.
2. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.
3. Per desafectació del bé.
4. Renúncia o mort del titular.
5. Desaparició sobrevinguda de les circumstàncies que han motivat l’adjudicació.
6. Per haver cessat en el conreu per més de tres mesos sense causa.
7. Per baixa voluntària mitjançant un escrit presentat a l’Ajuntament.
8. Incompliment de les condicions d’ús.
9. Per raons d’interès públic.
10. Per revocació de la concessió.
11. Per resolució judicial.
L’extinció de l’autorització suposarà per a l’usuari l’obligació a deixar lliure el bé en el
termini de 20 dies, a comptar de l’endemà de la rebuda notificació.
En qualsevol dels casos de finalització de l’autorització, es procedirà a la comprovació
de l’estat de la parcel·la en presència de l’adjudicatari, prèviament citat, a qui es podrà
exigir la indemnització dels danys que s’hi hagin produït i que no cobreixi la fiança
dipositada de l’atorgament de la llicència d’ocupació de la parcel·la. En tot cas
revertiran a l’Ajuntament tots els béns que no puguin ser retirats sense fer malbé la
parcel·la.
CLÀUSULA DIVUITENA. Jurisdicció
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
de la present concessió administrativa d'ús privatiu seran resoltes per l'òrgan
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La concessió administrativa d’ús privatiu s’extingirà pels següents motius:

Ajuntament de Santa Oliva
competent, els acords del qual posaran fi a la via administrativa, i contra els mateixos
es podrà interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes davant
el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos,
comptats des de l'endemà al de la seva notificació o publicació. Sotmetent-se als
Jutjats de l'Ordre Contenciós-Administratiu que exerceixin la seva jurisdicció a
Tarragona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que els
correspongui.
ANNEX 1: MODEL DE SOL·LICITUD
El/la senyor/a ..............................................................., amb DNI.......................,
actuant en nom propi / en representació de l’empresa ......................................., amb
NIF .............., declaro, sota la meva responsabilitat:
Primer.- Que reuneixo les condicions exigides a la clàusula setena del PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU DE PARCEL·LES
DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA DESTINADES A
APROFITAMENT AGRÍCOLA, per poder optar a l’adjudicació de les següents
parcel·les, que sol·licito per ordre de preferència següent:
1. NÚM. DE PARCEL·LA (segons clàusula sisena) _______
POLÍGON ____ PARCEL·LA_____ CULTIU: ____________
2. NÚM. DE PARCEL·LA (segons clàusula sisena) _______
POLÍGON ____ PARCEL·LA_____ CULTIU: ____________
3. NÚM. DE PARCEL·LA (segons clàusula sisena) _______
POLÍGON ____ PARCEL·LA_____ CULTIU: ____________

5. NÚM. DE PARCEL·LA (segons clàusula sisena) _______
POLÍGON ____ PARCEL·LA_____ CULTIU: ____________
6. NÚM. DE PARCEL·LA (segons clàusula sisena) _______
POLÍGON ____ PARCEL·LA_____ CULTIU: ____________
7. NÚM. DE PARCEL·LA (segons clàusula sisena) _______
POLÍGON ____ PARCEL·LA_____ CULTIU: ____________
8. NÚM. DE PARCEL·LA (segons clàusula sisena) _______
POLÍGON ____ PARCEL·LA_____ CULTIU: ____________
Segon.- Que d’acord amb la clàusula setena dels plecs de clàusules, pertanyo al Grup
d’aspirants següent ______, que acredito amb l’aportació de la documentació següent:
__________________________________________
Tercer.- Declaro sota la meva responsabilitat que no em trobo incurs en les
prohibicions i incompatibilitats per contractar amb l'Administració establertes en l'article
85 de la Llei de Contractes de Sector Públic.
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4. NÚM. DE PARCEL·LA (segons clàusula sisena) _______
POLÍGON ____ PARCEL·LA_____ CULTIU: ____________

Ajuntament de Santa Oliva
Quart.- Manifestar el compromís en el manteniment agrícola i de neteja dels terrenys
sol·licitats en cas que em fossin adjudicats, i al compliment del que s’estableix als
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars.
Documentació aportada:
-

DNI / document de representació en cas de persona jurídica
Volant del padró municipal.
Declaració de no disposar a títol de propietari, arrendatari o similar de cap altra
parcel·la de conreu en el terme municipal de Santa Oliva.
Declaració anual de Renda de l’AEAT de l’últim exercici o negativa si no hi
estigués obligat.
Altra: _________________________________________________

Per la qual cosa, SOL·LICITO s’admeti a tràmit aquesta instància i sigui concedida
llicència municipal d’ús privatiu del domini públic sobre les parcel·les agrícoles de
titularitat municipal al terme de Santa Oliva.”

Consta a l’expedient informe dels Serveis Tècnics municipals de data
11/12/2018, que es transcriu literalment a continuació:
“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Expedient núm.: 1781/2018
Assumpte: Informe tècnic sobre concessió administrativa d'ús privatiu agrícola de béns
de domini públic de l’Ajuntament de Santa Oliva
Naturalesa de l'informe: Preceptiu

En compliment de l’acord de la Junta de Govern, en sessió de data vint-i-nou d’agost
de dos mil divuit, va prendre, entre d’altres, en relació a l'expedient iniciat per procedir
a la licitació de la concessió administrativa d'ús privatiu agrícola de béns de domini
públic de titularitat municipal descrit a continuació, emeto el present,
INFORME
PRIMER.- Que els béns que es relacionen a continuació, amb la següent descripció,
figuren inscrits en l'Inventari de Béns i Drets d'aquest Ajuntament, com a béns de
propietat municipal, i amb la qualificació de béns de domini públic:
ZONA

ADREÇA

NUCLI

CAMP
FUTBOL

NOMBRE
REFERÈNCIA CADASTRAL
GARROFERS
DE 13 garrofers
C/ NOU 46 POLIGONO 2 PARCELA 101.
REF.
CADASTRAL
9080604CF7698S0001ZZ
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Document signat per: MONTSERRAT OLIVA BOADA, Arquitecta municipal
(Assistència Técnica Comarcal)

Ajuntament de Santa Oliva
LES
ZONA CAMP DE 21 garrofers
PEDRERES FUTBOL
LES
PARC
SANT 1 garrofers
PEDRERES ANDREU
LES
AV. NTRA. SRA. 18 garrofers
PEDRERES DEL REMEI

106
oliveres
80 oliveres RONDA L’ALBORNAR

NUCLI

ROTONDA VERGE 1 oliveres
REMEI

AVINGUDA
Rotonda.

NUCLI

LOCAL CULTURAL 1 oliveres

Carrer Mossèn Antoni Paradís

NUCLI

FASSINA

NUCLI

PL. EUROPA

2 oliveres

C/ PILARIN BAYES DE U.A. LA FASSINA
PARC.X2.
REF.
CADASTRAL
8679905CF7687H0001FU
PLAÇA EUROPA

NUCLI

CARRER
ESCOLES
PARKING
FUTBOL

3 oliveres

CARRER ESCOLES

NUCLI

5 oliveres

CAMP 7 oliveres

NUCLI

CAMP DE FUTBOL

4 oliveres

NUCLI

CEMENTIRI

3 oliveres

LES
PEDRERE
S
LES
PEDRERE
S
LES
PEDRERE
S
LES
PEDRERE

ZONA CAMP DE 17 oliveres
FUTBOL
PARADA
SANT JOAN

BUS 1 oliveres

ZONA
VERDA 12 oliveres
SANT SEBASTIÀ
ZONA
VERDA 5 oliveres
SANT CARLES

VERGE

DEL

REMEI.

C/ NOU 46 POLIGONO 2 PARCELA
101.
REF.
CADASTRAL
9080604CF7698S0001ZZ
C/ NOU 46 POLIGONO 2 PARCELA
101.
REF.
CADASTRAL
9080604CF7698S0001ZZ
CEMENTIRI MUNICIPAL.
REF.
CADASTRAL
000400500CF76F0001BZ
AV. NTRA SRA PILAR 92(Z).
REF.
CADASTRAL
7471006CF7677S0001LL
C/ SANT JOAN
C/ SANT DANIEL, 6.
REF.
CADASTRAL
7566501CF7676N0001XJ
C/ SANT DANIEL, 4.
REF.
CADASTRAL
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L'ALBORNA MONTMELL
R
L'ALBORNA RONDA
R
ALBORNAR

AV. NTRA SRA PILAR 92(Z).
REF.
CADASTRAL
7471006CF7677S0001LL
C/ NTRA SRA MONTSERRAT, 52.
REF.
CADASTRAL
7066021CF7666N0001UD
C/ NTRA SRA REMEI U.A. 17 Z.V. 6.
REF.
CADASTRALS
7262245CF7676S0001EW,
7262244CF7676S0001JW
7463003CF7676S0001DW
CARRER MONTMELL
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S

7666010CF7676N0001WJ

LES
PEDRERE
S
LES
PEDRERE
S
MOLI
D'EN
SERRA
CAMI
MOLINS

ZONA
VERDA 7 oliveres
SANTA OLIMPIA

SANT
JORDI

CARRER LLIRI

ZONA
LLEVANT

VERDA 3 oliveres

PARKING
BENZINERA
FELIX
RODRIGUEZ
LA FUENTE

2 oliveres
1 oliveres
DE
1 oliveres

C/ NTRA SRA MONTSERRAT, 24.
REF.
CADASTRAL
7164901CF7676S0001FW
C/ MIG-JORN U.A. 17 Z.V.7.
REF.
CADASTRAL
7362901CF7676S0001AW
C/
BAIX
PENEDÈS.
REF.
CADASTRAL
8163512CF7686S0001OY
C/ FELIX RDGUEZ DE LA FUENTE,
4.
REF. CADASTRAL
7254302CF7675S0001WI
C/ LLIRI.
REF.
CADASTRAL
7052004CF7675S0001FI

SEGON.- Finalitat
La finalitat pretesa sobre la base de la qual es licitarà la concessió administrativa d'ús
privatiu del bé de domini públic és la següent:

Segons l’art. 58 del POUM de Santa Oliva, sobre Afectació i titularitat dels
sistemes i equipaments:
1. L’afectació i vinculació dels sistemes generals i dotacions locals es
produeix per l’aprovació definitiva dels plans d’ordenació urbana.
2. L’adquisició en favor de l’administració actuant i la destinació a l’ús o
servei públic concret té lloc a través de qualsevol dels documents amb
eficàcia translativa, expropiació o ocupació directa, que estableix la
normativa urbanística.
3. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la
concessió administrativa del domini públic respecte d’aquells sistemes i
dotacions en què aquesta forma de gestió sigui compatible amb la
naturalesa del bé o amb els objectius del Pla d’ordenació. La utilització
dels béns de servei públic es regeix pel Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals i pel Reglament del patrimoni dels ens locals.
4. Els equipaments de pública concurrència de titularitat privada es
regeixen pel que s’estableix en el capítol de sistema d’equipaments
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L’objecte de la present licitació és per tal de dur a terme feines de manteniment
de l’arbrat situat en la via pública i en espais de titularitat municipal. Les feines
van associades al manteniment de la vegetació i de la xarxa viària. Tal i com
determina l’art. 58.3 del POUM de Santa Oliva la titularitat i afectació pública no
exclou la possibilitat de la concessió administrativa del domini públic respecte
d’aquells sistemes i dotacions en què aquesta forma de gestió sigui compatible
amb la naturalesa del bé o amb els objectius del Pla d’ordenació

Ajuntament de Santa Oliva
d’aquestes normes urbanístiques.
Així mateix, observat el contingut de les Normes Urbanístiques del Pla General
d'aquest municipi, i de conformitat amb el que es disposa en els articles. 57 i
següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l'ús pretès és compatible amb les
determinacions del planejament, per la qual cosa, des de la perspectiva de la
compatibilitat amb les previsions del Pla General Estructural, la licitació d'una
concessió administrativa per atorgar l'ús privatiu a favor d'un tercer per dur a
terme l'actuació d'ús privatiu agrícola dels béns de domini públic descrits en el
punt primer, és vàlida i ajustada a les determinacions del planejament.
TERCER.- Valoració
L'article 218.4 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, determina que l'ús privatiu
inherent a l'afectació dels béns i el que suposa la transformació o la modificació del
domini públic queda subjecte a concessió administrativa, sens perjudici que l'ús
privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini públic queda subjecte a
llicència.
A aquest efecte, la valoració dels béns immobles sobre els quals es desitja dur a terme
la citada concessió administrativa és de 15.945,00 €, valoració efectuada conforme al
següent resum:
ADREÇA

NOMBRE

NUCLI

CAMP
DE
FUTBOL

13 garrofers

LES
PEDRERE
S

ZONA CAMP
DE FUTBOL

21 garrofers

LES
PEDRERE
S

PARC SANT
ANDREU

1 garrofers

LES
PEDRERE
S

AV.
NTRA.
SRA.
DEL
REMEI

18 garrofers

L'ALBORN
AR

MONTMELL

106
oliveres

REFERÈNCIA
OBSERVACIONS
VALOR
CADASTRAL
EXPLOTACIÓ
C/ NOU 46 POLIGONO 2 Classificació
390 €
PARCELA 101.
urbanística.
REF.
CADASTRAL Sistema viari
9080604CF7698S0001ZZ
AV. NTRA SRA PILAR Classificació
630 €
92(Z).
urbanística.
REF.
CADASTRAL Sistema viari
7471006CF7677S0001LL
C/
NTRA
SRA Classificació
30 €
MONTSERRAT, 52.
urbanística.
REF.
CADASTRAL Sistema viari,
7066021CF7666N0001UD
parcs i jardins.
C/ NTRA SRA REMEI U.A. Classificació
540 €
17
Z.V.
6.
REF. urbanística.
CADASTRALS
Sistema viari
7262245CF7676S0001EW,
7262244CF7676S0001JW
7463003CF7676S0001DW
CARRER MONTMELL
Classificació urbanística.
5.830,00
Sistema viari
€
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ZONA

Ajuntament de Santa Oliva
RONDA
ALBORNAR

80
oliveres

NUCLI

ROTONDA
VERGE REMEI

1
oliveres

NUCLI

LOCAL
CULTURAL
FASSINA

NUCLI

RONDA L’ALBORNAR

1
oliveres
5
oliveres

NUCLI

PL. EUROPA

2 oliveres

NUCLI

CARRER
ESCOLES

3 oliveres

NUCLI

PARKING
CAMP
FUTBOL

7 oliveres

NUCLI

CAMP
FUTBOL

NUCLI

CEMENTIRI

3 oliveres

LES
PEDRERES

ZONA CAMP
DE FUTBOL

17
oliveres

LES
PEDRERES

PARADA BUS
SANT JOAN

1 oliveres

LES
PEDRERES

ZONA VERDA
SANT
SEBASTIÀ

12
oliveres

LES
PEDRERES

ZONA VERDA
SANT
CARLES

5 oliveres

LES
PEDRERES

ZONA VERDA
SANTA
OLIMPIA

7 oliveres

DE

4 oliveres

Classificació urbanística.
4.400,00
Sistema viari, parcs i
€
jardins.
AVINGUDA VERGE DEL Classificació urbanística.
55,00 €
REMEI. Rotonda.
Sistema viari, parcs i
jardins.
Carrer
Mossèn
Antoni Classificació urbanística.
55,00 €
Paradís
Sistema viari
C/ PILARIN BAYES DE Classificació urbanística. 275,00 €
U.A.
LA
FASSINA Sistema viari
PARC.X2.
REF.
CADASTRAL
8679905CF7687H0001FU
PLAÇA EUROPA
Classificació
110,00 €
urbanística.
Sistema
viari,
parcs i jardins.
CARRER ESCOLES
Classificació
165,00 €
urbanística.
Sistema viari
C/ NOU 46 POLIGONO 2 Classificació
385,00 €
PARCELA 101.
urbanística.
REF.
CADASTRAL Sistema
viari,
9080604CF7698S0001ZZ
parcs i jardins.
C/ NOU 46 POLIGONO 2 Classificació
220,00 €
PARCELA 101.
urbanística.
REF.
CADASTRAL Equipaments
9080604CF7698S0001ZZ
CEMENTIRI MUNICIPAL.
Classificació
165,00 €
REF.
CADASTRAL urbanística.
000400500CF76F0001BZ
Equipaments
AV. NTRA SRA PILAR Classificació
935,00 €
92(Z).
urbanística.
REF.
CADASTRAL Equipaments
7471006CF7677S0001LL
C/ SANT JOAN
Classificació
55,00 €
urbanística.
Sistema viari
C/ SANT DANIEL, 6.
Classificació
660,00 €
REF.
CADASTRAL urbanística.
7566501CF7676N0001XJ
Sistema
viari,
parcs i jardins.
C/ SANT DANIEL, 4.
Classificació
275,00 €
REF.
CADASTRAL urbanística.
7666010CF7676N0001WJ
Sistema
viari,
parcs i jardins.
C/
NTRA
SRA Classificació
385,00 €
MONTSERRAT, 24.
urbanística.
REF.
CADASTRAL Sistema
viari,
7164901CF7676S0001FW parcs i jardins.
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L'ALBORN
AR

Ajuntament de Santa Oliva
LES
PEDRERES

ZONA VERDA
LLEVANT

3 oliveres

MOLI D'EN
SERRA

PARKING
BENZINERA

2 oliveres

CAMI
MOLINS

FELIX
RODRIGUEZ
DE
LA
FUENTE
CARRER LLIRI

1 oliveres

1 oliveres

Classificació
urbanística.
Sistema
viari,
parcs i jardins.
Classificació
urbanística.
Sistema viari
Classificació
urbanística.
Sistema viari
Classificació
urbanística.
Sistema viari

165,00 €

110,00 €
55,00 €

55,00 €

NOTA:
Per al càlcul del valor de l’explotació dels garrofers es consideren els següents
paràmetres:
Es considera una plantació de 150 garrofers/ ha
Segons els valors bàsics de cultius de l’Agència tributària de l’any 2017, per al conreu
de la garrofa es considera un valor explotació de 5a categoria a 4.000€/ha.
Per aquest motiu en la present valoració s’ha considerat una valoració 30 € / garrofer
Es considera una plantació de 200 oliveres/ ha
Segons els valors bàsics de cultius de l’Agència tributària de l’any 2017, per al conreu
de les olives es considera un valor explotació de 5a categoria a 11.000€/ha.
Per aquest motiu en la present valoració s’ha considerat una valoració 55 € / olivera
QUART.- Termini i tipus de licitació
Partint d'aquesta regulació, d'acord amb l’anteriorment informat, la finalitat de la
concessió administrativa per a ús privatiu relatiu a l'ús privatiu agrícola dels béns de
domini públic descrits en el punt primer que es pretén licitar és ajustada a les
determinacions del planejament urbanístic en vigor, recomanant-se una durada de la
mateixa de 4 anys.
Per tant, s'informa, des del punt de vista tècnic, favorablement la tramitació de
l'expedient administratiu, adjuntant-se proposada de Projecte d'adjudicació per a la
licitació d'aquesta concessió administrativa.”

FONAMENTS JURÍDICS
La naturalesa jurídica que vincularà els adjudicataris d’un espai públic amb
l’Ajuntament és la utilització i aprofitament de béns municipals de domini públic
a què fa referència l’article 57.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que estableix que l’ús
privatiu de béns de domini públic 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.
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SANT
JORDI

C/ MIG-JORN U.A. 17
Z.V.7.
REF.
CADASTRAL
7362901CF7676S0001AW
C/ BAIX PENEDÈS. REF.
CADASTRAL
8163512CF7686S0001OY
C/ FELIX RDGUEZ DE LA
FUENTE, 4.
REF. CADASTRAL
7254302CF7675S0001WI
C/ LLIRI.
REF.
CADASTRAL
7052004CF7675S0001FI

Ajuntament de Santa Oliva
D’acord amb els apartats 2 i 3 del mateix article, l’ús privatiu que no comporta
la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l’atorgament
de llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic. En el cas que els
sol·licitants siguin més d’un, s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència.
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).
La tramitació de l’expedient es farà amb caràcter ordinari.
L’òrgan competent per a l’atorgament d’aquesta autorització és l’Alcalde, de
conformitat amb l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, així com d’acord amb la
Disposició addicional segona punt 9 de la LCSP, malgrat la delegació de
competència efectuada a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant acord
de Ple de data 16 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la concessió administrativa de llicències d’ús
privatiu per a l’aprofitament agrícola de les parcel·les municipals per al conreu
de l’olivera, garrofer i altres de secà, en règim de pública concurrència.

Segon.- Aprovar el “Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la concessió administrativa de llicències d’ús privatiu per a l’aprofitament
agrícola de parcel·les de titularitat de l’Ajuntament de Santa Oliva”, i exposar-lo
al públic en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la província per un
termini de 30 dies, en el qual es poden formular reclamacions i al·legacions.
En cas de no presentar-se al·legacions, el present acord s'entendrà
definitivament aprovat sense necessitat d’acord exprés a aquest efecte, havent
de ser objecte de preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Tercer.- Convocar el present procediment de licitació, procedint a la publicació
de la present licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així
com en el perfil del contractant i en el Tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, una
vegada hagi esdevingut ferma el que es preveu en el punt segon del present
acord, perquè en el termini de VINT DIES HÀBILS es presentin les
proposicions que s'estimin pertinents, a comptats a partir de l’endemà de la
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Les llicències d’ús privatiu s’atorgaran inicialment per un període de 3 (tres)
anys, prorrogables per resolució de l’òrgan de contractació per 2 (dos) anys
més. L'ús privatiu especial de l’aprofitament agrícola s'estableix per a un temps
limitat i improrrogable de 5 (cinc) anys, a comptar des de la data de l’acord
d’atorgament de la llicència, sempre que no concorri cap causa de revocació.

Ajuntament de Santa Oliva
última publicació de l’anunci de licitació.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’esborrany de l’acta i
a reserva de la seva aprovació, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el
vistiplau de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Vist i plau
Josep Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí
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Josep Carreras i Benach
Alcalde

