
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES JURÍDIQUES I ECONOMICOADMINISTRATIVES 
QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
 
 
 
PROCEDIMENT NEGOCIAT 
 

 
 

NÚMERO D’EXPEDIENT:  
 
OBJECTE DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC: EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE QUIOSC I LAVABOS DEL PARC DE GUMÀ I FERRAN 
 
SERVEI QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: Servei de Via Pública, 
Manteniment Ciutat i Mobilitat 
 

 



Quadre-caràtula de característiques del contracte de serveis per procediment obert 
 
1. Servei que tramita l’expedient 
Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals 
 
2. Referència de l’expedient de contractació 
CCDP/0211/PNAP 
 
3. Tramitació 
  urgent  ordinària 
 
4. Descripció de l’objecte del contracte 
4.1. Objecte del contracte 

Concessió de domini per a l’explotació del servei de quiosc i lavabos del Parc Gumà i 
Ferran 
 
4.2. Nomenclatura de la Classificació Nacional de Productes per Activitats (CNPA) 
55.51.1 
4.3. Nomenclatura de Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 
55410000 
 
5. Variants 
Admet variants 

 sí nombre:       
 no 

 
6. Durada del contracte 
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte 
Aproximadament, data de formalització del contracte 
Durada del contracte 
10 anys 
 
 
7. Pròrroga 
El plec admet la pròrroga del contracte 
  sí  no Pròrroga: 
 
8. Dades econòmiques 
8.1. Determinació del preu 
  Tant alçat  Preus unitaris  Per Administració 
8.2. Import del cànon (import a ofertar) 
 Proposta base cànon anual: 2.000,00 € 
 
 
 
9. Tramitació pressupostària 

 ordinària de l’exercici vigent partida: 
 anticipada 

 
10. Revisió de preus 
  sí  no 
 



11. Garantia definitiva 
Constitució de la garantia definitiva 
  sí  no 
Import total de la garantia definitiva (% de l’import del contracte) 
 5% (del cànon total dels 10 anys) 
 
12. Mostres 
S’han de lliurar mostres 
  sí  no Lloc de lliurament:       
 
13. Termini de garantia 
Cal definir un termini de garantia? 
  sí  termini:       
  no  
 
14. Règim del pagament 
Pagament únic  
Altres: mensual 
 
15. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte 
no hi ha despeses 
 
16. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o aclarir qualsevol 
aspecte de l’expedient de referència) 
Josep Maria Sabater, tel. 938140000, a/e: jsabater@vilanova.cat 
Jordi Recasens, tel. 938140000, a/e: jrecasens@vilanova.cat 
 
 
17. Responsable del contracte 

 sí  Nom: Toni Ruiz Carrillo, Cap del Servei de Via Pública, Manteniment 
Ciutat i Mobilitat 

 no  



 
1. Objecte 
Es objecte d’aquest Plec la concessió de domini públic per a l’adequació de les 
instal·lacions, la utilització i l’explotació del servei de QUIOSC i LAVABOS del PARC 
DE GUMÀ I FERRAN del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Naturalesa jurídica 
Es tracta d’una concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, conforme a allò que 
disposen els articles 57 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
3. Cànon anual 
Com a contraprestació a l’ús del domini públic s’estableix el cànon mínim que consta al 
quadre-caràtula de característiques. 
 
El cànon ofert s’abonarà mensualment, mitjançant domiciliació bancària, dintre dels 
cinc primers dies naturals de cada mes de vigència, en el compte que determini 
l’Ajuntament. 
 
El retard en el pagament de dues mensualitats seguides o de 3 dins del període d’un 
any del cànon serà causa suficient per a la resolució de la concessió. 
 
Els pagaments vençuts i no satisfets pel concessionari estaran subjectes a l’interès 
que legalment correspongui. 
 
4. Durada de la concessió 
La concessió començarà a comptar a la data que s’indiqui a la formalització del 
contracte i finalitzarà al cap de 10 anys, sense possibilitat de pròrroga. 
 
5. Reversió 
Les obres i instal·lacions (escomesa llum i aigua) del quiosc i dels lavabos efectuats 
pel concessionari, revertiran en favor de l’ajuntament al termini de la concessió en 
perfecte estat de conservació i funcionament sense que tingui dret a cap tipus 
d’indemnització.  
 
A aquest efecte, tres mesos abans de finalitzar el termini de la concessió, els Serveis 
Tècnics Municipals inspeccionaran l’estat en què es troben el quiosc i els lavabos, i 
ordenaran, si s’escau, a la vista dels resultants de la inspecció tècnica, l’execució de 
les obres i treballs de reparació o reposició que hagin d’efectuar-se, que seran per 
compte del concessionari. Si aquest no les executa, l’ajuntament podrà optar entre 
realitzar-les per compte del concessionari o declarar caducada la concessió sense 
perjudici, en ambdós cassos, de l’eventual reclamació que pugui correspondre. 
 
L’administració té aquesta mateixa potestat en cas que el quiosc i els lavabos 
romanguin tancats per un termini superior a un mes. 
 
6. Rescat 
L’ajuntament es reserva el dret de deixar sense efectes i resoldre la concessió abans 
del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. En 
aquest supòsit el concessionari serà rescabalat dels danys que se li hagin produït. 
 
7. Deures i obligacions del concessionari 
a) L’adequació del quiosc i l’adequació dels lavabos a prop del quiosc són a càrrec del 
concessionari. 
 



El manteniment, la neteja i el control del quiosc i dels lavabos l’haurà de realitzar el 
personal titular del quiosc. 
 
b) Realitzar l’explotació del quiosc i lavabos al seu risc i ventura. El concessionari té el 
caràcter d’empresari i va al seu càrrec l’estricte compliment de les obligacions legals 
d’acord amb la legislació fiscal i social vigent. En aquest sentit, l’ajuntament no és, en 
cap cas, responsable de la falta de pagament del concessionari als proveïdors, ni dels 
deterioraments o robatoris que es puguin cometre en el quiosc i lavabos.  
 
c) Portar a terme el servei de quiosc i lavabos d’acord amb el que estableixen les 
disposicions governatives i laborals vigents, l’adjudicatari haurà d’obrir el quiosc i 
lavabos. 
 
L’horari mínim obligatori de funcionament del quiosc serà de dilluns a divendres, de 
9:00 h a 13:00 h i de 15:00 h a 17:00 h (30 hores setmanals) sense perjudici que, per 
acord de la Junta de Govern Local, s’acordi fixar-ne un altre que no afecti de forma 
essencial al servei. 
 
d) Destinar les instal·lacions a la finalitat específica de la concessió i no aplicar-la a 
altres usos, ni gravar-la o alienar-la de cap manera. 
 
e) Dotar l’establiment amb els mobles, el material i els elements necessaris per al 
funcionament del quiosc i lavabos, d’acord amb l’acceptació prèvia i per escrit de 
l’ajuntament. 
 
f) Conservar la instal·lació així com el material objecte de la concessió, en perfecte 
estat, i efectuar, per tant amb aquest fi, les obres i els treballs necessaris, per tal de 
mantenir tots els elements instal·lats en bones condicions. 
 
g) Subscriure amb una entitat asseguradora una pòlissa contra incendis, robatoris, 
danys i desperfectes a les instal·lacions, per una quantia mínima de 30.000 €, que 
cobreixi el valor de les instal·lacions, amb clàusula específica que, en cas de sinistre, 
l’ajuntament en serà beneficiari. 
 
h) Exercir la concessió per ell mateix, amb la prohibició absoluta de traspassar-la, 
arrendar-la o qualsevol altra forma de cedir-la a tercers. La infracció d’aquesta 
obligació produirà de ple dret la caducitat immediata de la concessió sense cap tipus 
d’indemnització al concessionari. 
 
i) Complir totes les obligacions de caràcter governamental que li corresponen, relatives 
a l’obertura i l’exercici de l’activitat, els horaris i els sorolls, així com les de caràcter 
laboral en relació amb els seus empleats, incloses les d’afiliació i inscripció a la 
Seguretat Social, vacances, etc. 
 
j) Complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, la normativa vigent establerta pels 
organismes competents en general, i en especial per la Generalitat de Catalunya, 
referents a la venda tabac i begudes alcohòliques i quant al tipus d’envasos autoritzats 
per servir les begudes en instal·lacions públiques. 
 
k) Garantir en tot moment que les persones vinculades al concessionari que treballin al 
quiosc i lavabos tinguin un tracte correcte i respectuós amb el públic. 
 
l) Comunicar immediatament a l’ajuntament, les anomalies i els desperfectes de les 
instal·lacions i del parc o rodalies del quiosc. 
 



m) Comunicar dins el termini de tres dies a l’ajuntament, les queixes o reclamacions 
que els usuaris puguin haver fet en relació amb l’equipament. A tal efecte s’exigirà una 
còpia exacta dels fulls de reclamacions que ha d’estar a disposició dels usuaris i 
usuàries. 
 
n) L’adjudicatari abonarà trimestralment el cost de l’energia elèctrica consumida pel 
servei de quiosc i lavabos. 
 
o) No introduir elements d’infraestructura, equipament, rètols, senyals, tancament, etc., 
sense autorització expressa de l’ajuntament, ni modificar o retirar els existents. 
 
p) Qualsevol escrit imprès o rètol que utilitzi el concessionari com a propaganda del 
servei que presta, haurà d’estar redactat, si més no, en català, i ha de ser prèviament 
aprovat per l’ajuntament. Haurà de figurar sempre i en lloc destacat l’anagrama de 
l’ajuntament segons el disseny, la tipografia i els models aprovats. S’hi ha de fer 
constar expressament que l’equipament és propietat de l’ajuntament i que es gestiona 
en règim de concessió administrativa. 
 
q) Fer-se càrrec del pagament de les despeses pel subministrament dels combustibles 
necessaris per al funcionament normal del quiosc i lavabos. 
 
r) No emmagatzemar material, productes ni mercaderies fora del local destinat 
especialment a aquesta finalitat. 
 
s) Deixar lliures i expedits, a disposició de l’ajuntament, acabat el termini de durada, el 
lloc, els béns i les instal·lacions objecte de la concessió, reconeixent la potestat 
municipal per acordar i executar el llançament. 
 
8. Procediment i forma d’adjudicació 
La forma d’adjudicació del contracte de concessió de domini per a l’explotació del 
servei de quiosc i lavabos al Parc, serà el procediment negociat, amb caràcter 
plurianual, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició, i quedarà 
exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord amb l’article 141 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendran els criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de 
conformitat amb l’article 134.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic . 
 
9. Publicitat i licitació 
L’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
10. Els licitadors. 
Podran participar en el concurs les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les 
circumstàncies que assenyala l’article 130 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector 
Públic, de 30 d’octubre. 
 
11. Presentació de proposicions.  
Les proposicions podran presentar-se al registre d’aquest ajuntament, en horari 
d’obertura al públic, en un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant. 
 



 
Si aquest dia fos festiu, la data de presentació de proposicions finalitzarà el dia hàbil 
següent que correspongui. 
 
La documentació s’ha de presentar en tres sobres tancats, segons es detallen en els 
annexos: 
 
 
12. Criteris d’adjudicació. Criteris per a la valoració de les propostes 

 
A) Criteris quantificables automàticament, en ordre decreixent: 
 

A.1) Millora del cànon mínim ...........................Fins a un màxim de 10 punts 
     (oferta més alta 10 punts, oferta menor 0 punts i la resta repartida proporcionalment) 

 
A.2) Memòria explicativa de les obres d’adequació del quiosc i dels lavabos que es 

duran a terme. .................................Fins a un màxim de 5 punts 
Es valorarà la declaració expressa sustentada en el pressupost de la quantitat 
de les inversions a realitzar 
(oferta més àmplia 5 punts, oferta menor 0 punts i la resta repartida proporcionalment) 

 
A.3) Experiència en hostaleria. ...........................Fins a un màxim de 2 punts 

Per any d’experiència demostrada, 1 punt fins a un màxim de 2 punts. 

 
 
B) Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor: 

 
Memòria general explicativa de com es pretén desenvolupar l’activitat. Fins a un 
màxim de 10 punts. 

1.- Projecte d’activitats, referències tècniques i/o econòmiques del proponent; 
2.- Mitjans amb què preveu dotar i organitzar el servei; 
3.- Descripció general de la forma en què explotarà i gestionarà el quiosc - lavabos i per la incorporació i 

utilització de materials respectuosos amb el medi ambient en la construcció, i que disposin d’etiqueta o 
distintiu ambiental o que procedeixin de sistemes de gestió ambientals implantats.  

 
13. Mesa de Contractació 
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, en relació amb l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d’aquesta i 
actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, almenys 
quatre vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui 
atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els altres que 
designi l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal 
laboral al servei de la Corporació, o membres electes d’aquesta. 
 
Conformen la Mesa de Contractació els membres següents: 
 

- Sr.  Juan Luis Ruiz López, Regidor de Serveis Viaris, que actuarà com a 
President de la Mesa, o qui legalment el substitueixi. 
- Sr. César Rodríguez Solà, Interventor municipal, o qui legalment el 
substitueixi. 
- Sr. Fermín Ortega Vázquez, assessor jurídic, per delegació del Secretari de la 
Corporació, o qui legalment el substitueixi. 



- Sra. Dolors Moyano Campaña, responsable unitat administrativa i jurídica de 
Serveis Viaris, que actua com a secretària de la mesa de contractació, o qui 
legalment la substitueixi. 
- Sr. Antoni Ruiz Carrillo, Cap del servei de via pública, manteniment ciutat i 
mobilitat, o qui legalment el substitueixi. 
- Sr. Jordi Recasens Pla, Tècnic responsable d’ocupacions i activitats a la via 
pública, o qui legalment el substitueixi. 

 
14. Prerrogatives de l’Administració 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 194 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, ostenta les prerrogatives següents: 
 
a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 
 
15. Obertura de Proposicions 
La Mesa de Contractació es constituirà el 6è dia hàbil després de la finalització del 
termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores, es procedirà a l’obertura 
dels Sobres 1 i es quantificarà la documentació administrativa continguda en aquest. 
 
La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies 
perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la 
documentació presentada. 
 
Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen dels sobres 3; que conté els criteris i la 
ponderació dels quals depenen d’un judici de valor. 
 
Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes 
tècnics que consideri convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a 
les ponderacions establertes en aquest Plec. 
 
16. Requeriment de la Documentació 
Reunida novament la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació 
assignada als criteris dependents d’un judici de valor. A continuació es procedirà a 
l’obertura dels sobre 2. 
 
Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals no depèn d’un judici de valor 
(Sobre 2), la Mesa de Contractació proposarà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des el següent en 
que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzi a 
l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte conforme a l’article 53.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’haver 
constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
17. Garantia 
Sempre que al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi, l’adjudicatari haurà de 
constituir una garantia per un import corresponent al tant per cent que es disposi en 
aquest quadre de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, si la determinació del preu és a 



tant alçat i de l’import base de licitació en el cas que la determinació del preu és a 
preus unitaris. 
 
La forma i el termini de constitució de la garantia definitiva són els establerts als 
articles 84 i 87 de la LCSP, respectivament. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 90 de la 
LCSP. 
 
 
18. Adjudicació del Contracte 
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en 
els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. 
 
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec. 
 
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà 
simultàniament en el perfil del contractant. 
 
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador 
exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió 
d’adjudicació. En particular expressarà els extrems següents: 
 
- En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les 
quals s’ha desestimat la seva candidatura. 
 
- Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma 
resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta. 
 
- En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició 
de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la de 
la resta de licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses. 
 
- En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir a 
la seva formalització. 
 
19. Formalització del contracte 
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els quinze dies 
hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació; aquest 
document constituirà a títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a 
càrrec seu les despeses corresponents. 
 
 
20. Drets del concessionari 
El concessionari tindrà els drets reconeguts en l’ordenament jurídic, i en particular a: 
 
a) Utilitzar els béns de domini públic necessaris per al servei. 
 
b) L’ús privatiu de les instal·lacions del quiosc i lavabos salvant els drets de propietat i 
sense perjudicis de tercers. 
 



c) L’ús directe i personal de les instal·lacions públiques i, com a màxim, pels seus 
familiars i empleats. 
 
d) Percebre directament dels usuaris i usuàries les retribucions corresponents per a la 
prestació del servei de quiosc i lavabos. Els preus que s’apliquin per aquests 
conceptes hauran de ser presentats anualment a l’ajuntament per a la seva conformitat 
i aprovació. 
 
e) Obtenir una compensació econòmica que mantingui l’equilibri financer de la 
concessió, en cas de modificacions introduïdes en el servei imposades per 
l’ajuntament que n’incrementin les despeses o en disminueixin la retribució; en cas 
d’assumpció directa de la gestió del servei, si s’hagués de dur a terme per motius 
d’interès públic, independentment de culpa del concessionari; o en cas del rescat de la 
concessió o supressió del servei. 
 
21. Drets de l'Ajuntament 
a) Entrar en possessió de totes les instal·lacions i dotacions de naturalesa immobiliària 
que configuren el quiosc i lavabos i d’altres instal·lacions objectes d’aquesta concessió 
al seu termini, i fer-ne desnonament per via administrativa, si escau. 
 
b) Rescatar la concessió abans que venci si ho justifiquen circumstàncies d’interès 
públic. Llevat que el rescat sigui motivat per dol o culpa del concessionari, és 
procedent el rescabalament dels danys o la indemnització dels perjudicis, d’acord amb 
les normes vigents en aquells moments. 
 
En aquest supòsit, el concessionari es compromet a abandonar i deixar lliures les 
instal·lacions en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data de notificació de 
l’acord de rescat. En altre cas, perdrà automàticament el dret a rescabalament i 
indemnització previstos en l’apartat anterior. 
 
c) L’ajuntament, igualment, pot deixar sense efecte la concessió, amb pèrdua de la 
garantia per interrupció superior a un mes de l’explotació, sense motiu justificat; com 
també per no acomodar-se les obres a les determinacions contingudes en la 
documentació tècnica municipal o a les variacions autoritzades, amb el requeriment 
previ formulat a l’efecte. 
 
d) No respondre, en cap cas, de la falta de pagament de la concessió als seus 
proveïdors, ni dels deterioraments o robatoris que es puguin cometre en el quiosc i 
lavabos. 
 
e) Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi, de la 
mateixa manera que ho faria si gestionés directament el servei i, entre d’altres, la 
variació de la qualitat, la quantitat, el temps o el lloc de les prestacions en què 
consisteix el servei, amb la compensació econòmica que correspongui per mantenir 
l’equilibri econòmic financer de la concessió, 
 
f) Fiscalitzar la gestió del concessionari. A tal efecte l’ajuntament podrà inspeccionar el 
servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la documentació relacionada amb 
l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació 
corresponent. 
 
g) Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en què no el presti o 
no el pugui prestar el concessionari per circumstàncies que li siguin imputables o no. 
 
h) Imposar al concessionari les sancions previstes en el present plec. 



 
L’ajuntament per la seva part, es compromet a: 
 
Fer-se càrrec del pagament de les despeses dels treballs i les obres de manteniment 
de caràcter excepcional, no habitual ni quotidià, ni imputables al concessionari, que 
siguin considerades com a tals per l’ajuntament. 
 
22. Comissió de seguiment 
Un cop formalitzat el contracte, es constituirà una comissió de seguiment que vetllarà 
pel compliment d’aquest. Aquesta comissió, que estarà formada per dos representants 
de l’ajuntament i el concessionari, es podrà reunir a petició de qualsevol de les dues 
parts amb la finalitat de tractar els diferents assumptes que esdevinguin de la gestió 
d’aquest servei. 
 
23. Règim sancionador 
Sense perjudici de les facultats de resolució del contracte, les infraccions o els 
incompliments de les clàusules contractuals que pugui cometre l’adjudicatari es 
qualificaran com a faltes que podran ser lleus, greus i molt greus, segons la tipificació 
que es detalla en el quadre següent: 
 
Infraccions lleus: 

a) No respectar els límits d’espais determinats en el contracte de concessió del 
domini públic. 
 
b) No mantenir els horaris d’obertura i tancament establerts per l’administració 
 
c) La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als 
agents de l’autoritat. 
 
d) No mantenir les instal·lacions en l’estat de netedat i higiene necessàries o 
impedir la seva comprovació per part dels serveis corresponents. 

 
Infraccions greus: 

a) No abonar a l’ajuntament el cànon pertinent trimestralment 
 
b) No mantenir l’ús públic del quiosc i lavabos. 
 
c) No complir les obligacions que es descriuen i s’especifiquen en l’article 8 del 
Plec. 
 
d) Dedicar l’establiment a afers que no sigui els esmentats en el contracte. 
 
e) La realització d’obres o explotació sense l’autorització municipal prèvia 
 
f) La reiteració de faltes lleus. 

 
Infraccions molt greus: 

a) El traspàs total o parcial de la concessió sense autorització. 
 
b) Qualsevol cessió que es pugui efectuar sobre el contracte, incloent-hi les 
encobertes. 
 
c) La reiteració d’infraccions greus. 
 



d) Es considera circumstància agreujant la reiteració de faltes greus o molt 
greus. 

 
 
24. Sancions 
Les infraccions se sancionaran de la manera següent: 

a) Les lleus, amb amonestació, sempre que no es tornin a repetir. Amb multa 
de 60,00 € a 200,00 € les consecutives. 
 
b) Les greus, amb multa de 201,00 € a 800,00 €. 
 
c) Les molt greus, amb multa de 801,00 € a 1.500,00 € o rescat de la concessió 
per part de l’Ajuntament. 

 
Les sancions per infraccions greus i molt greus s’imposaran amb la instrucció prèvia 
de l’expedient oportú, el qual s’incoarà a proposta de l’ajuntament per pròpia iniciativa 
o per denúncies rebudes dels ciutadans, una vegada constatades per l’ajuntament. En 
tot cas es donarà audiència al concessionari en un termini de 10 dies per a la 
presentació de possibles al·legacions. Així mateix, s’obtindrà la informació i es 
practicaran les proves necessàries per a la justificació dels fets i s’observaran les 
garanties jurídico-administratives prescrites per la legislació vigent. 
 
25. Extinció de la concessió 
Són causes d’extinció de la concessió: 

a) El compliment del termini establert en el contracte i de les pròrrogues 
concedides. 
 
b) La impossibilitat sobrevinguda en la prestació del servei per causa no 
imputable a les parts. 
 
c) El dissentiment mutu o acord entre l’ajuntament i l’empresari. 
 
d) L’incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en 
aquest plec de clàusules que afecti la continuïtat i regularitat de la prestació. 
 
e) El rescat del servei per l’ajuntament. 
 
f) La supressió del servei per raons d’interès públic. 
 
g) La declaració de fallida, mort o incapacitat de l’empresari individual. No 
obstant això, en el cas de mort o incapacitat d’aquest, pot continuar el contracte 
els seus hereus legals, d’acord amb el que disposa la legislació administrativa, 
sempre que es compleixin les garanties tècniques i econòmiques necessàries. 
 
h) La declaració de fallida o l’extinció de la persona jurídica gestora. 
 
i) La suspensió de pagaments quan impossibiliti la prestació del servei. 
 
j) Per manca del pagament del cànon acumulant sis mensualitats impagades. 

 
 
 
 
 
 



26. Posició jurídica del concessionari i de l'Ajuntament 
La concessió s’atorga deixant estalvi el dret de propietat, sense perjudici de tercers i a 
risc del concessionari, en el termes que estableix l’article 61 del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals. 
 
L’ajuntament només adquirirà els compromisos expressament consignats en el present 
plec de condicions, el que resultin dels aspectes de la proposició acceptada, que hagin 
estat recollits en el contracte de concessió i els altres derivats del que estableixi 
l’ordenament jurídic d’aplicació. 
 
27. Responsabilitat del concessionari 
Anirà a càrrec del concessionari la indemnització per danys i perjudicis causats a 
tercers en l’execució i prestació del servei, en els termes establerts pels articles 121.2 i 
123 de la Llei d’Expropiació Forçosa. 
 
El concessionari haurà d’acreditar l’existència de la cobertura suficient per emparar 
aquest risc, mitjançant l’oportuna pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per 
import de TRENTA MIL EUROS (30.000,00), que serà presentada en el moment de la 
signatura del contracte. 
 
El concessionari assumirà totes les responsabilitats que es puguin derivar, tant 
penalment com civilment, de l’execució i prestació del servei concedit. 
 
L’adjudicatari del servei també assumirà les responsabilitats que en matèria laboral, 
seguretat social i prevenció de riscos laborals, puguin derivar-se de la contractació del 
personal afecte al servei. 
 
El concessionari assumirà la responsabilitat total dels danys i perjudicis que es puguin 
ocasionar en l’execució de la concessió. 
 
28. Règim jurídic 
El present contracte de concessió es regirà: 

a) Pel present Plec de clàusules jurídiques i economicoadministratives. 
 
b) En allò que sigui d’aplicació per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local. 
 
c) Llei 3/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques, en els seus aspectes bàsics. 
 
d) DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim jurídic local de Catalunya. 
 
e) Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, de 30 d’octubre, modificada 
parcialment per la Llei 34/2010. 
 
f) En tot el que sigui aplicable a aquesta forma de gestió, regiran els articles 53 
a 71 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, i articles 228 a 265 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
g) Altres disposicions administratives aplicables. 

 
 



29. Jurisdicció competent 
El concessionari se sotmet al tribunal de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
que sigui competent territorialment, funcional i objectiva, per a resolució de totes les 
controvèrsies que sorgeixin com a conseqüència del compliment de la concessió o de 
la seva interpretació. 
 
30. Interpretació del contracte 
L’ajuntament té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que  
ofereixi el seu compliment, sense perjudici de l’obligada audiència al contractista. 
 
 
 
 
 



 
 
ANNEX 1 
 
 
 
 
 
 
Sobre 1 
 
“DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA” 
“Proposició per prendre part en el concurs de concessió de domini públic per a 
l’explotació del servei de quiosc i lavabos del Parc GUMÀ I FERRAN” 
 
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent: 
 
1. Aquella que acrediti la personalitat de l’empresari, mitjançant DNI o document que el 
substitueixi. Quan el licitador no actua en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, poder notarial per representar a la persona o entitat, i si s’escau, l’escriptura 
de constitució de la societat. El poder haurà d’estar inscrit al Registre mercantil i 
bastantejat degudament. 
 
2. Declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social 
 
4. Per a les empreses estrangeres la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de 
manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb renuncia, en el seu 
cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador. 
 
5. Document acreditatiu d’estar donar d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o 
aquell que acrediti la seva exempció. 
 
Així mateix, s’hi haurà d’incloure la proposta de productes i de preu màxim de venda al 
públic dels productes que s’ofereixin. 



ANNEX 2 
 
 
 
Sobre 2  
"OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÀTICA” 
 
“Proposició per prendre part en el concurs de concessió de domini públic per a 
l’explotació del servei de quiosc i lavabos del Parc GUMÀ I FERRAN” 
 
1. Aquest sobre haurà de contenir l’oferta econòmica, de conformitat amb el model 
següent: 
 
"En/Na ...................................................................., amb domicili a .............................. 
carrer..........................................., núm. ..........., amb DNI núm. ..................................... 
major d’edat, que actua en nom propi (o en representació de l’empresa 
................................, carrer ............................................., núm. ......... 
 
Assabentat de les condicions exigides en el Plec de clàusules que regeixen la 
concessió de domini públic per a l’explotació del serveis de QUIOSC i LAVABOS del 
Parc GUMÀ I FERRAN, és compromet a explotar el servei de quiosc i lavabos complint 
estrictament l’esmentat Plec de clàusules, i ofereix el cànon anual 
de................................................ Euros, (en lletres i números). 
 
2. Qualsevol altra documentació que pugui ser valorada en el concurs segons els 
criteris establerts a la Base 12 del Plec. 
 
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cada 
una de les condicions exigides per contractar amb l’administració, recollides en l’art. 
130 de la Llei de Contractes del Sector Públic, de 30 d’octubre. 
 
Lloc, data i signatura del licitador." 
 



 
 
ANNEX 3 
 
 
 
 
Sobre 3 
"DOCUMENTACIÓ PONDERABLE MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR” 
 
Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que 
depenguin d’un judici de valor: 
 
- Memòria general explicativa de com es pretén desenvolupar l’activitat: Projecte 
d’activitats, referències tècniques i/o econòmiques del proponent; mitjans amb què 
preveu dotar i organitzar el servei; descripció general de la forma en què explotarà i 
gestionarà el quiosc i lavabos i per la incorporació i utilització de materials 
respectuosos amb el medi ambient en la construcció, i que disposin d’etiqueta o 
distintiu ambiental o que procedeixin de sistemes de gestió ambientals implantats. 
 


