LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS AMB
CASETES DE VENDA DE PRODUCTES DE PIROTÈCNIA PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN
a Granollers, el dia 28 de gener de 2016.

REUNITS
D'una banda l’il·lustríssim senyor Josep Mayoral i Antigas amb DNI 36501040V, en la seva condició
d’Alcalde de l'Ajuntament de Granollers en representació d’aquesta entitat, que té el domicili social en
aquesta localitat, plaça de la Porxada núm. 6, amb el CIF número P0809500B, assistit pel secretari
general de l'Ajuntament de Granollers, Alfred Lacasa Tribó, que dóna fe de l’acte.
I d'altra banda l’empresa Pirogra, S.C.P. amb CIF G64879059, amb domicili a l’avinguda d’Enric Prat de
la Riba, 60 Bx de Granollers (08401).
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquesta
llicència i,
MANIFESTEN

I.

La Junta de Govern Local de 3 de novembre de 2015 va aprovar els plecs de clàusules
administratives i condicions tècniques per a la concessió de llicències d’ocupació de la via
pública amb casetes de venda de pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan.

II.

Amb data 16 de desembre de 2015 el responsable de l’Oficina de Via Pública i Mercats va
requerir, la documentació prèvia a l'adjudicació a l’empresa Pirogra, S.C.P. la qual va
recepcionar el dia 5 de gener de 2016.

III.

Amb data 5 de gener de 2016 i d'acord amb la clàusula VII del Plec de clàusules administratives i
condicions tècniques, l’empresa Pirogra, S.C.P. ha dipositat les fiances definitives per import de
TRES-CENTS NORANTA-CINC euros (395,00 euros) i ha presentat la resta de documentació
requerida.

IV.

La Junta de Govern Local del 26 de gener de 2016, va concedir a l’empresa Pirogra, S.C.P. amb
CIF G64879059, llicència d'ocupació de la via pública del terme municipal de Granollers amb
amb casetes de venda de productes de pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan, a l’avinguda del
Parc – vorera Parc Torras Villà, per un període de 4 anys a comptar de la data de formalització
del contracte, per import total de la llicència de 7.900,00 euros i amb un import anual del cànon
de 1.975,00 euros segons l’acord que a continuació es transcriu literalment:

“5).- DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB CASETES
DE VENDA DE PRODUCTES DE PIROTÈCNIA PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN,
Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2015, es van aprovar els plecs de
clàusules administratives i condicions tècniques que regeixen la concessió de llicències d'ocupació de la via
pública amb casetes de venda de pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan, a diferents ubicacions de la ciutat,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, per un termini de 4 anys, a comptar des de la data de
formalització de la llicència.
La data límit per a presentació d'ofertes era el 10 de desembre de 2015, d'acord amb l'anunci de licitació publicat
al BOPB i les empreses presentades han estat:

PLICA

EMPRESA

DATA
REGISTRE

Núm. REG.
D’ENTRADA
24730

1

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
PEDEMONTE

Lloc

o Lluís Companys, 8 – pistes de
tennis
o
Pg. de la
Ribera cant. Ramon Llull

07/12/15

o
Ctra. De
Caldes s/n. Accés a Terra Alta
24773
2

PIROGRA SCP

09/12/15

24833
3

ARS PIROTECNIA

09/12/15

24922
4

MARIA DOLORES RUBIO AMORES 10/12/15

o
Av. del Parc –
vorera Parc Torras Villà
o
Camí de sta.
Quitèria cant. M. Lluïsa Algarra
o Av. St. Julià cant. pg. De la
Conca
o
c. Francesc
Macià, 145 – vorera Pavelló
Olímpic
o
pl. Constitució
– vorera Parc Ponent
o Av. St. Julià cant. pg. De la
Conca
o
c. Francesc
Macià, 145 – vorera Pavelló
Olímpic
o
Girona, 267

Desprès de l'obertura pública del sobre núm. 2 ( proposició tècnica i econòmica), el responsable de l'Oficina de
Via Pública i Mercats, ha emès un informe tècnic de data 21 de desembre de 2015, en el qual proposa com a
ofertes econòmicament més avantatjoses les següents:
o
Lluís Companys, 8 – pistes de tennis, MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ PEDEMONTE, presenta un
cànon total de 12.000,00 € (3.000,00 €/anuals)
o
Passeig de la Ribera cantonada carrer de Ramon Llull, MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ
PEDEMONTE, presenta un cànon total de 12.000,00 € (3.000,00 €/anuals)
o
Carretera de Caldes s/n. Accés a Terra Alta, MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ PEDEMONTE,
presenta un cànon total de 3.600,00 € (900,00 €/anuals)
o
Avinguda del Parc – vorera Parc Torras Villà, PIROGRA SCP, presenta un cànon total de
7.900,00 € (1.975,00 €/anuals)
o
Camí de sta. Quitèria cant. M. Lluïsa Algarra, PIROGRA SCP, presenta un cànon total de 8.200,00
€ )2.050,00 €/anuals)
o
Avinguda de Sant Julià cantonada passeig de la Conca, ARS PIROTECNIA SL, presenta un cànon
total de 6.000,00 € (1.500,00 €/anuals)
o
carrer de Francesc Macià, 145 – vorera Pavelló Olímpic, ARS PIROTECNIA SL, presenta un
cànon total de 14.000,00 € (3.500,00 €/anuals)
o
plaça de la Constitució – vorera Parc Ponent ARS PIROTECNIA SL, presenta un cànon total de
14.000,00 € (3.500,00 €/anuals)
o
Girona, 267, MARIA DOLORES RUBIO AMORES, presenta un cànon total de 6.000,00 €
(1.500,00 €/anuals)

per a l'adjudicació de les llicències d'ocupació de la via pública amb casetes de venda de productes pirotècnics
per a la revetlla de Sant Joan, d'acord amb la següent puntuació:
Criteris que depenen d'un judici de valor: fins a 55 punts
1- Valors estètics i adequació de la instal·lació a I'entorn: fins a 20 punts.
a) Característiques tècniques, materials i sistema de construcció de la caseta, incloses les mesures de seguretat.
Imatges de I'estat de manteniment i conservació de la caseta de venda amb indicació i detall dels colors, cartells i
altres detalls de la imatge de la caseta. Sistemes de tancament i seguretat. (fins a 10 punts)
b) Adequació i concordan«a de la caseta de venda amb el lIoc concret per al qual es presenta la proposta.
Adaptabilitat de les mides de la caseta i forma d'ubicació de la caseta davant I'existència d'arbrat, fanals o
qualsevol altre element del mobiliari urbà que pugui dificultar la seva instal·lació o el pas de persones i vianants al
seu entorn (fins a 10 punts)
2- Gestió comercial, organitzava i del personal: fins a 10 punts.
Formació del personal de la parada destinat a I'atenció .al públic. Sistema d'informació als clients sobre els
productes posats a la venda, pagament amb targeta de crèdit, expedició de tiquet de compra i altres aspectes de
millora de la gestió comercial.
3- Producte de venda, procedència, qualitat, idoneïtat: fins a 10 punts.
Indicació detallada dels productes que es volen posar a la venda per a cadascuna de les categories que
determina la ITC núm. 1 del Reglament de Pirotècnia i Cartutxera. Justificació de la procedència dels productes i
lIoc de compra. Lloc de magatzematge i sistema de transport fins a la caseta.
4- Estalvi i eficiència energètica: fins a 15 punts.
Distància en km des del magatzem o seu de I'activitat fins el lloc d'ubicació de les casetes. Cal justificació
documental de la ubicació del magatzem o activitat (IBI, contracte de lIoguer o similar).
Temps aproximat previst de res posta per a la resolució de possibles incidències o per petició de desmuntatge de
la caseta per motius d'interès públic.
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 45 punts
1- Proposta econòmica: Cánon fins a 45 punts
La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades
cada una de les ofertes econòmiques presentades per a cada caseta i categoria:
Canon de l'oferta a valorar
B= 30 x -------------------------------------------------------Canon total de I'oferta amb mes alça
S'entendrà com a cànon ofertat el sumatori dels 4 anys de la llicència
LLOC

EMPRESA

Criteris amb judici de valor Proposta econòmica
Puntuació
A1.a A1.b A2. A3 A4
B
TOTAL
MIGUEL
ANGEL 5
5
5
5
5
45
70
RODRIGUEZ PEDEMONTE
MIGUEL ANGEL
5
5
5
5
5
45
70
RODRIGUEZ PEDEMONTE
MIGUEL ANGEL
5
0
5
5
5
45
65
RODRÍGUEZ PEDEMONTE
PIROGRA SCP
10
5
8
8 10
45
86

Lluís Companys, 8 –
pistes de tennis
Pg. Ribera cant.
Ramon Llull
Ctra. Caldes s/n accés a Terra Alta
Av. del Parc - vorera
Parc Torras Villà
Camí de sta. Quitèria PIROGRA SCP
cant. M. Lluïsa Algarra
Av. de st. Julià, cant. ARS PIROTECNIA SL
pg de la Conca
M. DOLORES RUBIO
AMORES
C. Fc. Macià, 145 ARS PIROTECNIA SL
vorera Pavelló Olímpic M. DOLORES RUBIO
AMORES
Pl. Constitució - vorera ARS PIROTECNIA SL
parc Ponent
Girona, 267
M. DOLORES RUBIO
AMORES
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La motivació d'aquesta puntuació dels criteris que depenen d'un judici de valor, es troba en l'informe tècnic de
data 21 de desembre de 2015 emès pel responsable de l’Oficina de Via Pública i Mercats de l'Ajuntament de
Granollers, adjunt a aquest acord.
En data 16 de desembre de 2015, el responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats, mitjançant delegació de la
Mesa de Contractació, ha requerit a: senyor MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ PEDEMONTE,
amb NIF.
37231510F, a PIROGRA SCP, amb NIF G64879059, a ARS PIROTECNIA amb NIF B61274684 i a la senyora
MARIA DOLORES RUBIO AMORES, amb NIF 53124478K a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del
contracte.
El dia 4 de gener de 2016, la senyora Maria Dolores Rubio Amores i el dia 5 de gener de 2016, l'empresa ARS
PIROTECNIA, l'empresa PIROGRA SCP i el senyor Miguel Angel Rodríguez Pedemonte han presentat la
documentació requerida i compleix les requisits previstos en el Plec de clàusules administratives particulars i el
responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats ha acceptat la documentació presentada per l'empresa.
Fonaments de dret:
-

Article 151 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del contracte.

Articles 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques pel
que fa a la formalització del contracte
Es proposa a la Junta de Govern Local
PRIMER.- Adjudicar al senyor Miguel Angel Rodríguez Pedemonte, amb NIF 37231510F la llicència d'ocupació
de la via pública amb caseta de venda de productes de pirotècnia, per un termini de 4 anys, en:
o
Lluís Companys, 8 – pistes de tennis, amb un cànon total de 12.000,00 € (3.000,00 €/anuals) que
representa un increment del 50% respecte al pressupost de licitació
o
Passeig de la Ribera cantonada carrer de Ramon Llull, amb un cànon total de 12.000,00 €
(3.000,00 €/anuals), que representa un increment del 50% respecte al pressupost de licitació
o
Carretera de Caldes s/n. Accés a Terra Alta, amb un cànon total de 3.600,00 € (900,00 €/anuals),
que representa un increment del 12,5% respecte al pressupost de licitació
amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la
documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats .
SEGON.- Adjudicar a l'empresa PIROGRA SCP, amb NIF G64879059, la llicència d'ocupació de la via pública
amb caseta de venda de productes de pirotècnia, per un termini de 4 anys, en:
o
Avinguda del Parc – vorera Parc Torras Villà, amb un cànon total de 7.900,00 € (1.975,00
€/anuals), que representa un increment del 1,282% respecte al pressupost de licitació
o
Camí de sta. Quitèria cant. M. Lluïsa Algarra, PIROGRA SCP, amb un cànon total de 8.200,00 €
(2.050,00 €/anuals), que representa un increment del 5,1282% respecte al pressupost de licitació
amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la
documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats .
TERCER.- Adjudicar a l'empresa ARS PIROTÈCNIA SL, amb NIF B61274684, la llicència d'ocupació de la via
pública amb caseta de venda de productes de pirotècnia, per un termini de 4 anys, en:
o
Avinguda de Sant Julià cantonada passeig de la Conca, amb un cànon total de 6.000,00 €
(1.500,00 €/anuals), que representa un increment de 87,50% respecte al pressupost de licitació.
o
carrer de Francesc Macià, 145 – vorera Pavelló Olímpic, amb un cànon total de 14.000,00 €
(3.500,00 €/anuals), que representa un increment de 79,49% respecte al pressupost de licitació.
o
plaça de la Constitució – vorera Parc Ponent ARS PIROTECNIA SL, amb un cànon total de
14.000,00 € (3.500,00 €/anuals), que representa un increment de 79,49 % respecte al pressupost de licitació.
amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la
documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.
QUART.- Adjudicar a la senyora M. Dolores Rubio Amores, amb NIF 53124478K la llicència d'ocupació de la
via pública amb caseta de venda de productes de pirotècnia, per un termini de 4 anys, en:
o
C. Girona, 67, amb un cànon total de 6.000,00 € (1.500 €/anuals), que representa un increment
del 87,50% respecte al pressupost de licitació
amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la
documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats .

CINQUÈ.- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar
des del següent a la data de notificació, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars,
clàusula VIII.1.
SISÈ.- Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels documents
necessaris per a l'execució d'aquest acord.
SETÈ.- Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia
VUITÈ.- Notificar aquest acord als adjudicataris.
NOVÈ Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva
interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà
podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.
APROVAT PER UNANIMITAT "

V.

En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents convenen celebrar aquest contracte, de
conformitat amb les següents,

CLÀUSULES
Primera - Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la concessió d'una llicència d’ocupació de la via pública del terme
municipal de Granollers amb una caseta de venda de productes de pirotècnia per a la revetlla de Sant
Joan, d'acord amb les prescripcions tècniques que regulen aquesta llicència.
Segona - Naturalesa del contracte
Aquest contracte, proposat per l’Ajuntament de Granollers, és administratiu i el seu règim jurídic es troba
constituït pel Plec de clàusules administratives i tècniques, així com, en allò que no hi estigui regulat, per
les normes :
•

Llei 3/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques

•

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals

•

L'ordenança dels espais d'ús públic i civisme aprovada pel Ple de 25 de maig de 2010 i
modificada pel Ple de 27 de març de 2012
Supletòriament, aquest contracte es regeix per les altres normes de dret administratiu i en allò que no hi
estigui previst, per les normes del dret privat.
L’empresa Pirogra, S.C.P. es compromet a portar a terme aquest contracte d’acord amb el plec de
clàusules administratives i tècniques, que figuren a l’expedient, la documentació presentada i acceptada
per l'Ajuntament i els documents contractuals que accepten incondicionalment i sense cap reserva.
Tercera - Cànon
El cànon de la llicència es fixa en l'import total de 7.900,00 euros per a tot període executiu de 4 anys.
L'import del canon anual es fixa en 1.975,00 euros.
Quarta - Facturació i abonaments a l'adjudicatari
L'adjudicatari haurà de d'abonar a l'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (CIF P0809500B) el cànon de la
llicència, d'acord amb les instruccions especificades en la clàusula XI del plec de clàusules
administratives i condicions tècniques.

El regidor de Serveis, Mobilitat i Via Pública aprovarà la liquidació del cànon anualment en el segon
trimestre de l'exercici en el que es formalitza la llicència i dels anys successius.
Cinquena - Durada de la llicència
La durada d’aquesta llicència d'ocupació de la via pública serà de 48 mesos, amb efectes des de la data
de formalització d'aquest contracte.

Sisena - Lloc de realització de la prestació
La prestació del servei objecte del contracte es farà en la forma que estableix el plec de clàusules
administratives i condicions tècniques que regeixen aquesta llicència, incloses a l'expedient i la
documentació aportada i valorada.
El lloc fixat per a la realització del servei objecte del contracte és el terme municipal de Granollers, en
l’avinguda del Parc – vorera Parc Torras Villà, a la clàusula I del plec de clàusules administratives i
condicions tècniques. De la mateixa manera, la prestació es farà en la forma que s'estableix en el Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars que regeix aquest contracte.
Setena - Responsable del contracte
Es designa responsable de la llicència, amb les funcions previstes a l'article 52 del TRLCSP, al senyor
Josep Costa i Sitjà, responsable de l’Oficina de Via Pública i Mercats, de l'Ajuntament de Granollers.
Al responsable de la llicència li correspon, entre d'altres, supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin.
Vuitena - Protecció de Dades de caràcter personal
L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les incloses a l’article 12, números 2 i 4 de la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així mateix l’adjudicatari s’obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per
tal de garantir la seguretat de les dades i, en especial, les establertes al Reglament de desenvolupament
de la Llei esmentada, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb el nivell de
seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual s’incloguin les dades personals objecte de tractament.
Novena - Obligacions del contractista.
El concessionari s'obliga a complir les obligacions descrites en el Plec de clàusules administratives i
condicions tècniques (clàusula X.3), i especialment a:
a) complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el
treball, d'integració social de les persones amb discapacitat i de protecció del medi ambient. A més,
en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així
com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus
existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del concessionari no implicarà responsabilitat de cap
tipus per a l'Administració. Així mateix el personal de l'empresa contractada no tindrà cap vinculació
laboral amb l'Administració, d'acord amb la Disposició Addicional primera del Real Decreto 2/2012,
de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.
b) guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats
amb l’objecte de la llicència, en els termes establerts a l’article 140 del TRLCSP i al Plec de
Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Granollers aplicables als contractes de
serveis.
c) complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'art. 12, números 2 a 4, de la llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'adjudicatari
s'obliga també a implementar les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la
seguretat de les dades i en especial les establertes al reglament de desenvolupament de la llei
esmentada, aprovat per reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d'acord amb el nivell de

seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de
tractament.
d) responsabilitzar-se de tot el material emprat en la instal·lació de les atraccions i de tots el danys
imputables a aquestes, responent dels danys que es puguin causar als usuaris, a les voreres i
paviments, a l’arbrat i al mobiliari urbà titularitat de l’Ajuntament o a tercers.
e) executar el contracte al seu propi risc i ventura, tal i com assenyala l’article 215 del TRLCSP.
f) el concessionari quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els
seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial de la llicència.

g) el concessionari haurà de justificar l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els danys, tant a les persones com a les coses, que puguin derivar-se de la instal·lació,
conservació i reparació del mobiliari urbà, així com de la utilització del mateix amb un import mínim
de 600.000 €. Caldrà aportar original de la pòlissa i rebut o fotocòpia degudament autenticada
d'ambdós, amb caràcter previ a l'adjudicació; o bé, certificat de la companya d'assegurances amb
qui té subscrita la pòlissa o de la corredoria que actua de mediadora que expressi la vigència
d'aquella, el risc i el capital assegurat o import de les indemnitzacions amb què ha de respondre la
pòlissa durant la vigència de la llicència.
La pòlissa l'haurà de contractar abans de l'inici de l'activitat, i s'haurà d'acreditar cada any la seva
renovació mitjançant entrega d'una còpia del rebut pagat.
Desena - Incompliment obligacions
Sense perjudici de la resolució del contracte per incompliment de les seves obligacions, l’òrgan de
contractació, i després de l’audiència prèvia del concessionari, podrà imposar les sancions previstes en
l’article 212 del TRLCSP per les causes indicades a continuació.
les infraccions en què pot incórrer l'adjudicatari en la prestació dels treballs es qualificaran com a lleus,
greus i molt greus, segons la tipificació següent:

1.
a.
b.
c.

Infraccions lleus:
La manca de neteja i manteniment dels elements objecte de la llicència
L’incompliment de les instruccions de l'Ajuntament
La no comunicació prèvia a l'Ajuntament de qualsevol modificació dels elements objecte de la
llicència

d. En general tota infracció no recollida en els apartats següents, i que infringeixin d'alguna manera
les condicions establertes en els Plecs de condicions que regeixen aquesta llicència, sempre que
el perjudici ocasionat es pugui conceptuar com a lleu.

2. Infraccions greus:
a. L'actuació del concessionari que doni lloc a la depreciació del domini públic o de les
instal·lacions.

b. L'ocupació d'una altra zona del domini públic que no sigui l'autoritzada.
c. La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament.
d. La realització de tres faltes lleus.
3. Infraccions molt greus:
a. Incórrer el concessionari en infraccions de les seves obligacions com a concessionari d'un ús
privatiu del domini públic o en el desenvolupament de l'activitat que no estigui qualificades com a
lleus o greus.

b. L'omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
Les penalitats s'imposaran amb audiència prèvia de l'adjudicatari per un termini de 10 dies hàbils, i de la
manera següent:

A. Per les infraccions qualificades de lleus: amb multes de 150€.
B. Per les infraccions qualificades de greus amb multa de 500 € sens perjudici d’acordar també la
resolució del contracte.

C. Per les infraccions qualificades de molt greus amb multa de 1.000 €, sens perjudici d’acordar
també la resolució del contracte.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i
perjudicis, originats per la demora del contractista, a que pot tenir dret l’Administració.
L’import de les penalitats es deduirà de la garantia definitiva, de conformitat amb allò que prescriu l’art.
100 del TRLSCP i l’article 99 del RGLC.
Així mateix, l'adjudicatari serà l’únic responsable davant els usuaris pels danys i perjudicis derivats
directa o indirectament de la gestió i funcionament dels serveis, quedant exclosa la responsabilitat de
l’Ajuntament.
En cap cas les sancions imposades per l’aplicació d’aquest plec eximiran de les altres responsabilitats
civils, laborals, fiscals i penals en què s’hagi incorregut en cometre la infracció.
Onzena - Modificacions contractuals
L’òrgan de contractació podrà introduir modificacions que no afectin a les condicions essencials de la
llicència, sempre que ho faci per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, de conformitat
amb allò que prescriuen els articles 219 ,296 i 306 del TRLCSP.
Dotzena - Garantia i devolució de fiança
Es fixa un termini de garantia d’1 mes a comptar des de la data de finalització de la llicència. Si durant
aquest termini s’acredita l’existència de desperfectes o alteracions de l’estat de l’espai públic utilitzat,
tindrà dret l’Administració a reclamar al concessionari la seva esmena d’acord amb allò que prescriu
l’article 307 del TRLCSP.
Un cop acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat cap de les objeccions o la
denúncia a que fa referència l’article 307 del TRLCSP, el concessionari quedarà exempt de
responsabilitat per raó de la prestació efectuada i es retornarà la fiança.

Tretzena – Revocació
D'acord amb l'article 57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, la present llicència d'ocupació
temporal origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i
sense dret a indemnització.
A més de raons d'interès públic, i sens perjudici de les sancions que es puguin incorporar d'acord amb
aquest plec, l'òrgan competent podrà revocar la llicència, prèvia la instrucció del corresponent expedient,
amb audiència de l'adjudicatari, en els casos següents:
•

Si es produeix l'abandó per part de concessionari de la seva tasca de manteniment i conservació
del mobiliari per un període igual o superior a tres mesos, sense causa justificada.

•

Si concessionari dedica els elements de la llicència a usos diferents dels senyalats en el mateix,
sense autorització municipal.

•

Si concessionari no fa efectiu el pagament del cànon anual abans del dia 31 de desembre.

•

Incompliment reiterat de les condicions de la llicència i de les normes que regulen el servei.

Catortzena – Extinció
Són causes d'extinció de la llicència:
•

La mort o incapacitat física del titular de l'autorització o extinció de la personalitat jurídica de la
societat.

•

Transcurs del termini de vigència

•

Mutu acord

•

Renúncia del titular de la llicència

•

Revocació de la llicència

•

Resolució judicial

•

Per desafectació del domini públic sobre el que recau

•

Altres supòsits legalment previst als articles 223 i 308 del TRLCSP en quan a la resolució de la
llicència.

I perquè així consti i als efectes del que s'estableix en la vigent legislació, ambdues parts, amb
l'assistència del secretari general, signen el present document per duplicat i a un sol efecte, en la ciutat i
data abans esmentades.

Josep Mayoral i Antigas

Alfred Lacasa Tribó

Alcalde
de l'Ajuntament de Granollers

Secretari General
de l'Ajuntament de Granollers

Pirogra, S.C.P.

