
 

1 
 
PLAÇA DE LA VILA, 8 
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 
TEL. 93 814 00 00 FAX  93 814 24 25 
http://www.vilanova.cat 
serveisviaris@vilanova.cat 
 

 

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE DOMINI PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE QUIOSC I 
LAVABOS DEL PARC GUMÀ I FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
OBJECTE 
 
És objecte d’aquest plec regular, amb caràcter general, la concessió de domini per a 
l’explotació del servei de quiosc i lavabos del Parc Gumà i Ferran, propietat de 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el qual podrà destinar-se a la venda de begudes, 
cafès, gelats, productes de pastisseria i brioxeria, entrepans, etc. 
 
També és objecte de la concessió l’espai públic adossat al quiosc-bar situat a 
l’interior del parc, de 40 metres quadrats de superfície, que podrà ser utilitzat com a 
terrassa annexa a l’activitat. 
 
La concessió inclou la obligació del concessionari de portar la gestió, el manteniment 
i la neteja dels lavabos ubicats en les immediacions del quiosc-bar. 
 
Per a l’explotació del quiosc-bar serà necessari realitzar obres d’arranjament del 
quiosc-bar i dels lavabos que seran dutes a terme i costejades íntegrament pel 
concessionari. 
 
 
DURADA 
 
La durada de la concessió és per 10 anys, sense possibilitat de pròrroga. 
 
 
HORARI 
 
L’horari mínim obligatori de funcionament del quiosc-bar serà de dilluns a divendres, 
de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h (30 hores setmanals). 
 
Les propostes d’ampliació d’aquest horari mínim estan considerades com a millores 
dins de les propostes a presentar per l’adjudicatari.  
 
Aquest horari es podrà variar per acord municipal o sota demanda de l’empresa 
adjudicatària i previ acord municipal. 
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CÀNON: l’import que resulti de la proposta guanyadora i partint de l’import mínim 
establert al quadre-caràtula del Plec de clàusules jurídiques, econòmiques i 
administratives.  
 
PREUS QUE HAN DE SATISFER ELS USUARIS 
 
Anualment i amb caràcter previ a la seva aplicació, l’arrendatari posarà en 
coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la proposta general de preus 
dels productes de consum que formin part de la seva oferta. Aquest llistat de preus 
haurà de ser degudament aprovat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abans de 
poder ser aplicat per l’arrendatari. 
 
 
DEURES DEL CONTRACTISTA 
 

a) Adequar el quiosc així com la resta d’elements objecte de l’arrendament 
(lavabos, terrassa, etc.) per l’inici de l’activitat en condicions dignes d’higiene, 
salubritat i estètiques dins el termini màxim d’un mes, a partir de la data 
d’adjudicació. Els costos de l’adequació aniran exclusivament a càrrec del 
contractista, així com la tramitació de les llicències d’obres que siguin 
pertinents. 

b) Complir amb la previsió del pressupost per les obres i acreditar-ho a 
l’Ajuntament. 

c) Satisfer el cànon acordat. 
d) Un cop acabada l’adequació del quiosc, el contractista estarà obligat a 

explotar l’activitat de quiosc en les condicions recollides en aquest plec. El 
funcionament de l’activitat es realitzarà amb estricta subjecció a les normes 
legals i reglamentàries i a les ordenances que siguin d’aplicació. 

e) Estar amb possessió de les llicències municipals corresponents per a aquest 
tipus d’activitat. 

f) Explotar el quiosc durant tot el termini de la concessió i assumir les despeses 
que se’n derivin, inclòs, amb ànim enumeratiu i no limitatius, el 
subministrament d’aigua, llum i la recollida d’escombraries. 

g) Conservar les instal·lacions i mantenir el perfecte estat de funcionament, 
neteja i higiene tant el quiosc com els lavabos i la terrassa on desenvolupi la 
seva activitat. 

h) Fer-se càrrec de les pèrdues que es puguin ocasionar per qualsevol 
circumstància, inclosos, amb ànim enumeratiu i no limitatius, un eventual furt 
o qualsevol altra circumstància que privi o afecti directament al material i/o 
maquinària que hi hagi en els espais adjudicats. 

i) Aportar tot el material necessari per l’inici del servei objecte d’aquest plec. 
j) No instal·lar ni tenir a la zona objecte d’aquest plec cap tipus de màquines 

escurabutxaques, ni qualsevol altra que atorgui premis en diners, ja siguin de 
tipus manual, electrònic o de qualsevol índole. L’incompliment d’aquesta 
clàusula donarà lloc a la resolució immediata i automàtica del contracte per 
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part de l’administració, sense perjudici de les altres responsabilitats en que 
hagués pogut incórrer. 

k) Presentar amb caràcter trimestral a l’Ajuntament la documentació de la 
Seguretat Social (TC1 i TC2) dels treballadors contractats en cas que en 
tingui i amb caràcter anual les assegurances pertinents a la regidoria 
responsable de la gestió del servei. 

l) No alienar béns afectes a l’arrendament que hagin de revertir a l’ajuntament, 
ni gravar-los, llevat autorització expressa per escrit de la Corporació. 

m) Tenir a disposició de tots els usuaris del servei els corresponents fulls de 
reclamacions que estableix la legislació vigent. Les queixes justificades i 
reiterades referents a la deficient qualitat dels productes o serveis, així com a 
la mala prestació del servei, poden ser causa de resolució del contracte per 
part de l’Administració, sense dret a cap tipus d’indemnització a favor de 
l’arrendatari. 

n) Subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc davant tercers 
respecte els danys produïts en el desenvolupament de l’activitat, amb una 
cobertura mínima de 30.000,00 €. 

o) No fixar propaganda comercial a les parets de la instal·lació. Així mateix, no 
podrà tenir caixes, ampolles o envasos, plens o buits, ni qualsevol altre 
element no necessari per a la prestació del servei, a l’exterior del quiosc. 

p) Efectuar una correcta gestió dels residus. Separar el vidre, el paper i cartró, 
els envasos i la matèria orgànica, dipositant-los en els contenidors específics 
de la via pública. 

q) Col·laborar en qüestions relatives a la supervisió, control i vigilància de 
l’entorn del quiosc, tant amb l’Ajuntament com amb la Policia Local i altres 
cossos de seguretat. 

r) Reversió de les obres a l’Ajuntament al final de la concessió  
s) Acceptar modificacions del contracte per raons d’interès públic respectant 

l’equilibri econòmic i financer. 
t) No subcontractar ni cedir el contracte a un tercer ni de manera total ni 

parcial. 
u) Permetre la fiscalització del servei per part de l’Ajuntament. 
v) En general, totes aquelles contingudes al Plec. 
  

 
 
DRETS DEL CONTRACTISTA 
 

a) Utilitzar els béns de domini públic, amb les limitacions i en les circumstàncies 
aquí establertes i únicament per a l’ús aquí previst. 

b) Percebre les retribucions previstes en el present plec, per la prestació dels 
serveis o explotació de la concessió. 

c) Poder renunciar a la concessió, de mutu acord amb l’ajuntament, quan hagi 
passat un mínim de dos anys des que li fos atorgada, sense cap dret a cap 
tipus de compensació. 



 

4 
 
PLAÇA DE LA VILA, 8 
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 
TEL. 93 814 00 00 FAX  93 814 24 25 
http://www.vilanova.cat 
serveisviaris@vilanova.cat 
 

 

d) Ocupar l’espai públic adossat al quiosc-bar situat a l’interior del parc, de 40 
metres quadrats de superfície, amb taules i cadires. 

e) La facultat de mantenir el quiosc-bar tancat durant un màxim de 30 dies 
naturals a l’any, coincidents amb el període de vacances, i amb el previ avís a 
l’ajuntament. 

 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
Caldrà presentar la següent documentació tècnica, de conformitat i en la forma 
establertes als Plecs. 
 

a) Memòria general explicativa de com es pretén desenvolupar l’activitat. 
b) Memòria explicativa de les obres d’adequació del quiosc i dels lavabos que 

es duran a terme. 
 

 
 


