AJUNTAMENT DE TORTOSA
SECRETARIA GENERAL
Aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de data 16 de
juny de 2021.
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PEL QUAL HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A ÚS
PRIVATIU DE 53M2 DE LA PLAÇA DELS BANYS PER L A INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTRUCTURA FIXATERRASSA PER ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ

ARTICLE 1.- OBJECTE
És objecte d’aquest plec, el conjunt de condicions que han de regir per la concessió demanial a atorgar
per l’Ajuntament de Tortosa per a un ús privatiu de 53,00 m2 de la Plaça dels Banys per la instal•lació
d’una estructura fixa-terrassa per activitat complementària de restauració a càrrec de l’adjudicatari
conforme als plànols annexos al present plec.
ARTICLE 2.- NORMATIVA APLICABLE
- Articles 61 a 70 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
ARTICLE 3.- BÉ SOBRE EL QUE RECAU LA CONCESSIÓ
Descripció:
1.- Ocupació amb taules, cadires i parasols en una superfície màxima de 19 m2 + 10,50 m2 + 23,50 m2
= 53 m2 , de la via pública situada a la zona de la plaça de Banys, segons els plànols annexos al
present plec
2.- Ocupació amb tendals fixos ancorats al terra en una superfície màxima de 27,00 m2, de la via
pública situada a la zona de la plaça de Banys, segons els plànols annexos al present plec
ARTICLE 4.- OBRES I INSTAL•LACIONS
La col•locació de taules, cadires, para-sols i tendals només serà admesa com a complement
d’activitats de restauració.
Els tendals han de disposar de sistemes d’ancoratge desmuntables, amb sustentació de material
d’alumini, acer o fusta. El tendal pròpiament dit serà de material tèxtil de color cru o similar, sense
publicitat (només s’acceptarà la publicitat pròpia de l’establiment).
L’activitat a desenvolupar en la superfície ocupada pel tendal haurà de ser la mateixa que la que
s’exerceix a l’interior del local comercial.
ARTICLE 5.- TERMINI DE LA CONCESSIÓ
El termini per al qual s’atorga la concessió és de 2 anys, prorrogable anualment per dos anys més fins
un període màxim de quatre anys i s’iniciarà en la data de signatura del document administratiu
d’atorgament de la concessió.
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ARTICLE 6.- DEURES DEL CONCESSIONARI
El concessionari tindrà els següents deures:
a) El concessionari està obligat a presentar un projecte de les instal•lacions a executar on
s’especifiquin les característiques constructives dels materials a emprar, les instal•lacions a executar
sobre l’enllumenat, els pas de les línies, així com les característiques i imatge del mobiliari.
b) En cap cas podrà utilitzar la via pública com a lloc d’emmagatzematge de taules, cadires i para-sols,
des de les 8,00 h fins a les 23,00 h, exceptuant un únic dia a la setmana coincident amb el dia de
descans setmanal de l’establiment.
c) El concessionari resta obligat a tenir cura de la neteja de l’espai ocupat, i utilitzar i mantenir en bon
estat de conservació la porció de domini públic objecte de la concessió i dels béns i instal·lacions que
s’hi construeixin per a l’ús per al qual es concedeix, amb plena submissió a les instruccions que, en el
seu desenvolupament, pugui impartir l’Ajuntament concedent.
d) Executar les instal•lacions en un termini màxim de seixanta dies des de l’inici de la concessió.
e) Iniciar l’explotació de la concessió en el termini de seixanta dies des del seu atorgament, un cop
executades les instal•lacions a què està obligat.
f) Seran a càrrec del concessionari les obres de modificació de les instal•lacions i escomeses que, si
s'escau, siguin procedents, com també els aparells comptadors de subministraments, així com totes les
despeses de manteniment i conservació que hi pugui haver.
g) Complir estrictament totes les normatives reguladores de l’activitat desenvolupada.
h) Satisfer a l’Ajuntament concedent el cànon concessional.
i) Permetre i facilitar les inspeccions que acordi l’Ajuntament concedent dels béns objecte de la
concessió, així com de les instal•lacions.
j) Complir les disposicions de les ordenances i els reglaments de l'Ajuntament.
k) No alienar, cedir o traspassar directament els béns afectes a concessió durant la seva vigència ni
gravar-los sense autorització expressa de l'Ajuntament.
l) Constituir la garantia definitiva equivalent per un import de dos mil cinc-cents euros ( 2.500,00 €).
m) Respondre dels deterioraments de les instal•lacions o robatoris que es puguin cometre en
l'emplaçament objecte de concessió, així com dels danys a tercers que se’n derivin de l’activitat a
exercir en l’ ús privatiu objecte de la concessió.
n) En el moment de l’extinció de la concessió al compliment de les obligacions establertes en l’article
22 del present plec.
ARTICLE 7.- DRETS DEL CONCESSIONARI
El concessionari té els següents drets:
a) Gaudir pacíficament dels béns objecte de la concessió, la qual cosa li serà garantida per l’Ajuntament
concedent.

Pàg.- 3

www.tortosa.cat

b) Explotar al seu risc i ventura els béns objecte de la concessió fins al termini establert en l'article 5 del
present plec.
c) Ésser indemnitzat, si s’escau, en cas de resolució anticipada de la concessió per circumstàncies
sobrevingudes d’interès públic.
ARTICLE 8.- DRETS DE L’AJUNTAMENT
L'Ajuntament té els següents drets:
a) Interpretar el contracte, resoldre dubtes que es presentin pel seu compliment, modificar-lo per raons
d'interès públic, acordar-ne la seva resolució i determinar els seus efectes.
b) Rescatar la concessió abans del seu venciment 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 aquell moment.
c) No respondre, en cap cas, dels deterioraments de les instal•lacions o robatoris que es puguin
cometre en l'emplaçament objecte de concessió, ni dels danys a tercers que se’n derivin de l’activitat a
exercir en l’ ús privatiu objecte de la concessió.
ARTICLE 9.- CÀNON
L’import mínim a l’alça del cànon a satisfer pel concessionari serà de 1.800 € anuals.
El cànon es satisfarà dintre dels primers 30 dies de cadascuna de les anualitats.
La primera anualitat a abonar es satisfarà prèviament a la formalització en document administratiu de
la concessió.
Per a les anualitats successives l’import del cànon s’incrementarà en la mateixa proporció que ho faci,
en els dotze mesos immediatament anteriors a la data del seu meritament, l'índex de preus al consum
(IPC) a nivell nacional.
El retard superior a tres mesos en el pagament del cànon donarà dret a l’Ajuntament a resoldre la
concessió.
ARTICLE 10.- INCOMPLIMENT DEL CONCESSIONARI
En cas d'incompliment per part del concessionari de les seves obligacions concretes establertes per
aquest plec o per les normes reguladores de les concessions administratives de béns demanials,
sempre que l'incompliment no sigui susceptible de subsanació, l'Ajuntament concedent iniciarà un
procediment contradictori, amb audiència del concessionari i trasllat de la proposta de resolució, abans
d'imposar-li la corresponent sanció.
ARTICLE 11.- LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ
La present concessió s’atorgarà mitjançant procediment obert en la forma de concurs públic essent
l’òrgan competent per la seva adjudicació la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Tortosa, segons
la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. i el Decret -------, de delegació
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
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Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats en el lloc i termini que s’assenyali a l’anunci de
licitació, el qual es publicarà al BOPT i al perfil del contractant de l’ajuntament de Tortosa.
A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els licitadors disposaran d’un termini de 30 dies
per presentar les seves proposicions.
També es poden presentar les proposicions per correu. En aquest cas, l’empresa licitadora haurà de
justificar la data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic en el mateix dia, sempre
abans de l'hora i dia determinats com a de finalització del període de presentació d'ofertes.
La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta només serà vàlida si consten la
transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de
manera fefaent el remitent i el destinatari.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de proposicions sense
que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap
cas. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part del
licitador del contingut del present plec, projecte i demés documentació contractual, i la declaració
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició.
Tampoc pot subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar
en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmisió de totes les
propostes per ells subscrites.
Les notificacions dels actes administratius d’aquest procediment de contractació es podran efectuar
per mitjans electrònics de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques a Catalunya, la disposició addicional setzena de la Llei de
contractes del Sector Públic.
La presentació d’ofertes a aquesta licitació per part de les empreses comporta l’acceptació per rebre
les notificacions utilitzant mitjans electrònics. Les notificacions s’efectuaran mitjançant un sistema que
garanteix la posada a disposició d’aquestes en el lloc web http://www.tortosa.cat,seu electrònica de
l'Ajuntament de Tortosa.
El sistema esmentat trametrà un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que el licitador
facilitarà, en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació.
L’accés a les notificacions electròniques s’efectuarà pel representant legal o les persones de l’empresa
habilitades a tal efecte a l’apartat de notificacions (e-notum) del web http://www.tortosa.cat, seu
electrònica de l'Ajuntament de Tortosa, autenticant-se mitjançant certificats digitals emesos per entitats
de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.
Als efectes d’aquest procediment de contractació i per tal de facilitar a les empreses la provisió dels
mitjans necessaris per accedir al contingut de la notificació per mitjans electrònics, s’aplica el que
estableix l’article 56.4 de la Llei26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i es preveu que transcorreguts 10 dies des que s’acrediti la
constància de la posada a disposició la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut, aquesta es
considerarà rebutjada.
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La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a l’adreça facilitada per
l’empresa a tal efecte.
ARTICLE 12.- CONTINGUT DELS SOBRES:
Els licitadors hauran de presentar la següent documentació per a participar en el concurs:
SOBRE NÚM. 1. Durà la següent menció:
«Documentació administrativa que presenta (identificació del licitador) al concurs públic convocat per
l’Ajuntament de Tortosa per a l’adjudicació de la concessió administrativa demanial per a ús privatiu de
53m2 de la Plaça dels Banys per la instal•lació d’una estructura fixa-terrassa”
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent:
a) L’acreditació de la personalitat de l’empresari.
Quan es tracti d’un empresari individual ha de presentar el document nacional d’identitat, NIF o, si
escau, el passaport.
Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF/CIF de l’empresa i l’escriptura de
constitució, i/o modificació, si escau, adaptada degudament a la llei i inscrita en el Registre Mercantil
quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és,
haurà de presentar l’escriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o acta
fundacional, en el qual constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en
el registre públic corresponent.
Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva capacitat
d’obrar mitjançant certificació d’inscripció en un dels registres professionals o comercials
corresponents. A més, hauran d’acreditar que es troben habilitades per realitzar la prestació que
constitueix l’objecte del contracte, d’acord amb la legislació de l’Estat en el qual es trobin establertes,
quan l’estat esmentat exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant informe
expedit per la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’estat corresponent o l’Oficina Consular en
l’àmbit de la qual s’ubiqui el domicili de l’empresa. Així mateix, hauran d’aportar informe de la
respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola relatiu al fet que l’estat de procedència admet, al
seu torn, la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, en forma
substancialment anàloga. També hauran d’acreditar la tinença de sucursal oberta a Espanya, la
designació d’apoderats o representants per a les seves operacions i la inscripció en el Registre
Mercantil.
Si diversos empresaris acudeixen a la licitació i constitueixen una unió temporal, cadascun d’ells
n’haurà d’acreditar la personalitat i capacitat, i hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels
empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells, així com la designació d’un
representant o apoderat únic.
b) L’acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant representant.
Quan el licitador actuï mitjançant representant, haurà d’aportar el DNI del representant i el document
públic d’apoderament degudament inscrit en el registre públic corresponent i validat pel Secretari
General de la Corporació municipal.
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En el cas d’unió temporal d’empresaris, ha de designar-se un representant o apoderat únic de la unió
amb prou poders per exercitar els drets i per acomplir les obligacions que es derivin del contracte fins a
l’extinció d’aquest, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les
empreses per a cobraments i pagaments de quantitat significativa.
c) Declaració responsable del licitador atorgada davant una autoritat administrativa o organisme
professional qualificat, o mitjançant acta de manifestacions davant notari públic, de no estar sotmès a
les prohibicions per contractar amb l’Administració d’acord amb l’article 60 del TRLCSP.
També s’haurà de presentar la manifestació expressa de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici
que l’empresari a favor del qual s’efectuï l’adjudicació hagi de presentar posteriorment la justificació
acreditativa d’aquest requisit abans de l’adjudicació.
Quan es tracti d’empreses d’estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista
en la legislació de l’Estat respectiu, podrà substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant
d’una autoritat judicial.
d) Dipòsit de la garantia provisional per un import de mil cinc-cents euros (1.500,00 €)
e) Un document en què es designi com a preferent la utilització de mitjans electrònics en les
notificacions que es practiquin en aquest procediment i es manifesti que se’n consent expressament la
utilització, amb indicació de la direcció electrònica quan el licitador les vulgui rebre per aquest mitjà.
Tota la documentació presentada pels licitadors ha de ser documentació original o bé còpies que
tinguin caràcter d’autèntiques o compulsades pels funcionaris/àries del Registre General de
l’Ajuntament d’acord amb la legislació vigent en la matèria, excepte el document acreditatiu de la
garantia provisional, que s’ha d’aportar en original.
SOBRE NÚM. 2. Durà la següent menció:
«Proposta relativa a criteris avaluables amb judici de valor que presenta (identificació del licitador) al
concurs públic convocat per l’Ajuntament de Tortosa per a l’adjudicació de la concessió administrativa
demanial per a ús privatiu de 53m2 de la Plaça dels Banys per la instal•lació d’una estructura fixaterrassa”
El licitador ha de presentar la documentació relativa conforme als criteris d’adjudicació que
s’estableixen a l’article 14. A2) del present plec de condicions.
Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun d’aquests criteris d’adjudicació, o aquesta no
conté tots els requisits exigits, la proposició del licitador no serà valorada respecte del criteri que es
tracti.
SOBRE NÚM. 3. Durà la següent menció:
«Proposició econòmica que presenta (identificació del licitador) al concurs públic convocat per
l’Ajuntament de Tortosa per a l’adjudicació de la concessió administrativa demanial per a ús privatiu de
53m2 de la Plaça dels Banys per la instal•lació d’una estructura fixa-terrassa”
Aquest sobre contindrà l’oferta econòmica, degudament signada pel licitador o pel seu representant,
segons el següent model:
«El senyor/la senyora __________, domiciliat/ada a __________, carrer __________, núm. __________,
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amb DNI núm. __________, major d’edat, en nom propi (o en representació de l’empresa __________,
amb domicili a __________, carrer __________, núm. __________ i NIF __________), una vegada
assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació de la concessió administrativa
demanial per a l’ús privatiu de 45m2 de la Plaça dels Banys per la instal•lació d’una estructura fixaterrassa, es compromet a complir amb els termes de la concessió amb subjecció al present plec de
condicions, basant-se en l’oferta econòmica següent:
Cànon anual a satisfer: __________ Euros.
Lloc, data i signatura del licitador.»
ARTICLE 13.- MESA DE CONTRACTACIÓ.
La mesa de contractació que procedirà a l’obertura de les propostes, estarà constituïda per:
Presidenta:
- Tinent d’alcalde i regidor de serveis al territori, Sr. Enric Roig i Montagut.
Vocals:
- Interventor municipal: Daniel Canalda
- Secretari Accidental de la Corporació: Sr. Josep Antoni Chavarria i Espuny.
- Arquitecta Municipal: Sra Laura Ismael.
- TAG, adscrit al departament d’urbanisme: Sr. Manuel Garcia Egea.
Actuarà com a secretària de la Mesa de Contractació la funcionària la Sra. Anna Ariño i Pla.
ARTICLE 14.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:
A1).- Per l’oferta econòmica, (SOBRE 3):
Millora del cànon anual a satisfer: ................................................ màxim 80 punts.
Fórmula pel càlcul de la puntuació

P=

oferta mes econòmica
oferta que es puntua

x 70 =

A2) Pells criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor( SOBRE 2):
La valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor es realitzarà en base al projecte a presentar
pels licitadors, sobre l’ordenació indicativa adjunta al present plec de condicions .
1.- Característiques del disseny: .....................................................màxim 10 punts
Es valorarà el disseny de l’ordenació de l’espai i de les característiques dels materials a emprar. Podrà
millorar-se la pavimentació amb una superfície de 11 m2 del tram comprés entre el carrer Teodoro
González i la plaça de banys per facilitar-ne la connexió, segons s’indica en la documentació tècnica
adjunta.
2.- Característiques del mobiliari: ...................................................màxim 10 punts
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Es valorarà la qualitat i el disseny del mobiliari a utilitzar
Puntuació màxima pels criteris que depenen d’un judici de valor: ..........20 punts
Puntuació màxima total pels dos conceptes:........................................... 100 punts
ARTICLE 15- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI
L’ADJUDICACIÓ

A

Conclòs el termini de presentació de proposicions atorgat, la Mesa de Contractació qualificarà la
documentació general continguda en el sobre núm. 1 presentada pels licitadors.
Si observa defectes o omissions esmenables a la documentació presentada, ho notificarà al liquidador
corresponent, deixant constància d’aquesta notificació en l’expedient, i se li concedirà un termini no
superior a tres dies hàbils perquè els esmeni. La comunicació dels defectes o omissions esmenables es
podrà fer per telèfon, per fax o per correu electrònic.
La falta d’esmena en el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits donarà lloc a l’exclusió.
Si la documentació d’un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no esmenables,
no serà admès a la licitació.
La Mesa de Contractació, a l’efecte de completar l’acreditació de la solvència dels licitadors, podrà
demanar-los els aclariments que estimi oportuns sobre els certificats i documents presentats, així com
requerir-los per a la presentació d’altres documents complementaris.
La Mesa de Contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1 i realitzades les
esmenes, i si escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o transcorregut el
termini que s’ha conferit a l’efecte, obrirà el sobre núm. 2 dels licitadors admesos, que contenen la
documentació de les proposicions relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de
valor.
Conclosa l’obertura de les proposicions, es donarà per acabat l’acte del desenvolupament del qual es
deixarà constància a l’acta de la reunió de la Mesa.
Posteriorment es convocarà els interessats a l’acte públic d’obertura del sobre núm. 3 que conté
l’oferta econòmica i la documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
Conclosa l’obertura de les proposicions, es podrà considerar acabat l’acte públic d’obertura de
proposicions del desenvolupament del qual es deixarà constància a l’acta de la reunió de la Mesa.
Posteriorment l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades.
Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació esmentats, la seva
puntuació i ponderació assenyalats anteriorment, poden sol•licitar els informes que estimi pertinents.
Per l’òrgan de contractació o per Decret de l’Alcaldia es requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè dins del termini de deu dies hàbils comptadors des de
l’endemà del dia hàbil en què rebi el requeriment, presenti la documentació següent:
- Que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la seguretat
social.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva d’acord amb l’article 16 del present
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plec.
- Justificant de tenir subscrita, vigent i al corrent de pagament una assegurança de responsabilitat civil
per fer front a les responsabilitats que es deriven de l’execució del contracte.
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament obligatori per a aquell que de resultar adjudicatari
dels anuncis de licitació corresponents en l’import, impostos en el seu cas inclosos, satisfet prèviament
per l’Ajuntament, determinat en aplicació de les tarifes o taxes establertes en els corresponents diaris o
butlletins oficials en què s’hagi efectuat la publicitat de la licitació per a dur a terme aquesta.
Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanarà la mateixa documentació al licitador
següent, per l’ordre en què s’hagin classificat les ofertes.

ARTICLE 16.- CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA.
El licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa haurà d’acreditar la constitució de la garantia
definitiva per import de 2.500,00 euros.
La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 106 de la LCSP en la
normativa de desenvolupament i en la normativa autonòmica que sigui d’aplicació, i dipositar-se en la
Tresoreria General de l’ajuntament de Tortosa.
ARTICLE 17.- RENÚNCIA I DESISTIMENT.
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del procediment, abans
de l’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
ARTICLE 18.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
Un cop presentada la documentació a que fa referència l’article 15, l’òrgan de contractació haurà
d’adjudicar el contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària en els deu dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.
L’adjudicació del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors
i, simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació i al BOPT.
Serà d’aplicació a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat.
L’adjudicació del contracte s’ha de dictar en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’obertura
de les proposicions.
Transcorregut aquest termini sense haver-se produït l’adjudicació, els licitadors podran retirar les seves
ofertes i, si escau, les garanties provisionals constituïdes.
Això no obstant l’òrgan de contractació, abans de dictar l’adjudicació, podrà renunciar a subscriure el
contracte per raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat, quan aquest pateixi de
defectes no esmenables.
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ARTICLE 19 - FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE.
El contracte es formalitzarà en document administratiu. L’adjudicatari queda obligat a subscriure, dins
del termini de quinze dies que estableix l’article 153 de la LCSP, el document administratiu de
formalització del contracte, al qual s’unirà, formant part del contracte, la totalitat de l’oferta presentada
pel l’adjudicatari i un exemplar del Plec de clàusules administratives particulars.
Quan l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris, dins el mateix termini i anteriorment a la
signatura del contracte, haurà d’aportar escriptura pública de constitució com a tal i el NIF assignat.
El contracte s’ha de subscriure a la seu de l’òrgan de contractació o en el lloc que aquest indiqui.
El document en el qual es formalitzi el contracte serà en tot cas administratiu, i és títol vàlid per accedir
a qualsevol registre públic.
Això no obstant, el contracte es formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol•liciti el
concessionari, i aniran a càrrec seu les despeses derivades del seu atorgament.
Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el termini indicat, es podrà
acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau,
s’hagi exigit.
Si les causes de no-formalització són imputables a l’òrgan de contractació, s’ha d’indemnitzar el
contractista dels danys i els perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
Quan el contracte impliqui l’accés del contractista a fitxers que continguin dades de caràcter personal,
del tractament dels quals no en sigui responsable en el sentit de l’article 3.d de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el contractista tindrà la
consideració d’encarregat del tractament, als efectes establerts en aquesta Llei orgànica i la seva
normativa de desenvolupament.
L’accés no es considerarà comunicació de dades, ja que és necessari per a la realització de la prestació
de l’objecte del contracte.
En tot cas i quan el contractista tingui accés a fitxers en els quals constin dades de caràcter personal,
del tractament dels quals no sigui responsable, serà necessari que en el contracte, o en un document
independent, s’incloguin les clàusules necessàries per tal de regular l’accés esmentat, en els termes i
amb el contingut prevists en la LO 15/1999 i la seva normativa de desenvolupament.
ARTICLE 20.- RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ
Un cop formalitzat el contracte i transcorregut els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les
proposicions quedarà a disposició dels licitadors que no hagin resultat adjudicats, procedint-se a la
devolució de la garantia provisional dipositada.
Si els licitadors no han procedit a retirar l’esmentada documentació es podrà dur a terme la seva
destrucció un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la formalització del contracte i
sempre que l’adjudicació hagi esdevingut ferma en via administrativa i jurisdiccional.
ARTICLE 21.- RÈGIM SANCIONADOR DE LA CONCESSIÓ
Són infraccions lleus sancionables amb una penalització de 1.000,00 fins a 1.500,00 Euros, les
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següents:
– El tancament o cessament injustificat de l'activitat per part del concessionari.
– Les desobediències a les instruccions que emanin des de l’Ajuntament de Tortosa.
– El no sotmetiment a la inspecció dels tècnics municipals.
Són infraccions greus sancionables amb una multa d'entre 1.501,00 a 3.000,00 Euros, les següents:
– La reiteració per part del concessionari en actes que donin lloc a sancions lleus.
– L'actuació del concessionari que doni lloc a la depreciació del domini públic o de les instal•lacions.
– L'ús anormal del domini públic concedit.
Són infraccions molt greus sancionables amb una multa d'entre 3.001,00 a 6.000,00 Euros, les
següents:
– La reiteració de sancions greus en un període d’un any.
– Les infraccions que donin o puguin donar lloc a perjudicis que per la seva importància siguin
susceptibles de produir greus alteracions.
Amb independència de la sanció, quan es produeixin danys al domini i no siguin conseqüència d'un
esdeveniment fortuït o de força major, l'Ajuntament en pot demanar la indemnització pel seu
rescabalament.
La potestat sancionadora, previ expedient contradictori, recaurà en l'Alcalde per la imposició de
sancions de les infraccions lleus i greus. Correspon a la Junta de Govern Local la imposició de les
sancions molt greus.
Les sancions que es podran imposar consistiran en penalitzacions econòmiques, les quals seran fetes
efectives, en cas necessari, per via de constrenyiment, o es deduiran de la garantia constituïda pel
concessionari, el qual haurà de reposar-la fins al seu import inicial en el termini de trenta dies des que
se'l requereixi a l'efecte.
No obstant, es podrà imposar la sanció de revocació anticipada de la concessió, sense dret a
indemnització, en els següents casos:
a) Incompliment generalitzat de les obligacions del concessionari, concretat en la imposició d’un mínim
de deu sancions, fermes en via administrativa, dintre d’un període temporal de dotze mesos o inferior.
b) Danys dolosos causats pel concessionari o consentits per ell en els béns objecte de la concessió
quan el seu import agregat superi el 50% de la garantia prestada pel concessionari.
ARTICLE 22.- EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
La concessió s’extingirà:
a) Per venciment del seu termini.
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b) Per desaparició dels béns objecte de la concessió.
c) Per desafectació dels béns objecte de la concessió.
d) Per renúncia del concessionari.
e) Per revocació de la concessió.
f) Per resolució judicial.
g) Per retard en el pagament del cànon de la concessió dins dels terminis establerts en l’article 9 del
present plec.
i) Impagament del cànon de la concessió.
En cas d’extinció, el concessionari haurà de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament
concedent, els béns objecte de la concessió, en el termini de trenta dies des del moment que
s’entengui extingida la concessió. Dintre de l’esmentat termini haurà d’enretirar al seu càrrec tots els
elements que no hagin de ser objecte de reversió a favor de l’Ajuntament concedent.
Per al cas d’incomplir aquesta obligació, el concessionari reconeix la potestat de l’Ajuntament
concedent d’acordar i executar, per sí mateix, el llançament, amb les despeses causades a càrrec del
concessionari i podent fer-les efectives l’Ajuntament amb càrrec a la garantia constituïda.
En els supòsits d’extinció anticipada de la concessió per desafectació dels béns que en són l’objecte o
per revocació de la pròpia concessió (excepte, en aquest darrer cas, que la revocació tingui naturalesa
sancionadora d’acord amb l’article anterior), el concessionari tindrà dret a ser rescabalat dels danys i
perjudicis que se li hagin causat. No obstant, no podrà retardar el seu desallotjament al•legant la
circumstància de no haver percebut encara la indemnització que li pertoqui.
En cas d’extinció per expiració del termini, l’Ajuntament designarà, com a mínim un any abans de
l’expiració, els tècnics que hauran de controlar l’estat dels béns concedits, i que indicaran al
concessionari les reparacions que calgui efectuar per a què la reversió s’efectuï amb tots els béns en
perfectes condicions de manteniment. El concessionari haurà d’efectuar aquestes reparacions al seu
càrrec i, en cas de no fer-ho, ho farà l’Ajuntament a càrrec del concessionari un cop revertida la
concessió.
En el moment de lliurament de la possessió a l’Ajuntament concedent, el concessionari haurà de lliurar
els béns objecte de la concessió i qualsevol altre element que hagi de ser objecte de reversió, en
perfecte estat de conservació. Les reparacions que s’hagin d’efectuar per l’incompliment d’aquesta
obligació seran realitzades per l’Ajuntament, a càrrec del concessionari, i el seu import deduït de la
garantia, prèviament a la seva devolució. De la restitució de la possessió a l’Ajuntament se n’aixecarà
acta, que també signarà el concessionari si hi concorre, en la qual s’especificaran les reparacions que
s’hagin de realitzar en els béns restituïts i revertits.
Un cop restituïts els béns i, en el seu cas, efectuades les reparacions, l’Ajuntament concedent retornarà
al concessionari la garantia constituïda, o el residu que correspongui, dintre del termini de tres mesos.
DISPOSICIONS FINALS
1. Jurisdicció competent
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies que
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sorgeixen entre les parts en aquesta concessió.
2. Dret supletori
En allò no previst en aquest plec de condicions serà d'aplicació la legislació de règim local i altres
disposicions vigents en la matèria.

Laura Ismael
Arquitecta Municipal

Tortosa, 14 de juny de 2021.
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