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PLEC DE CLÀUSULES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE QUIOSC
MUNICIPAL
CLÀUSULA 1.- Objecte
Aquest Plec té per objecte de regular la licitació i posterior adjudicació de la concessió
administrativa de serveis, mitjançant la tipologia de concurs públic a través de procediment
obert, criteri d’adjudicació: Preu, tramitació: Urgent, de l’explotació i ús del quiosc municipal,
situat al capdamunt de la Rambleta del carrer Nou, en front del nº 24.
L’ús privatiu es concretarà en l’explotació del quiosc, de titularitat municipal, existent i que es
destinarà a venda de diaris, revistes i publicacions periòdiques, així com llaminadures, gelats
i begudes refrescants diverses, productes i serveis de papereria general, flors i diverses
loteries, sempre que estigui habilitat per l’entitat responsable. En tot cas, no s'autoritza la
venda de tabac ni de begudes alcohòliques.
A més, el quiosc actuarà com a Punt d’informació turística i de les informacions municipals
d’interès, entre les que hi han les de promoció del municipi, activitats en general i/o
esdeveniments locals.
CLÀUSULA 2.- Continent
El quiosc és una edificació, en planta baixa, d’una sola estança, rectangular de 4.10 x 3.85
m de mides exteriors, dotat de mostradors, prestatgeria i altre mobiliari especialitzat. Te una
porta metàl·lica frontal, corredissa i una finestra a cada paret lateral i te subministrament
elèctric. La teulada es a base de teula ceràmica, a dues aigües.
CLÀUSULA 3.- Horaris d’obertura
El quiosc, que obrirà un mínim de 4 dies de dilluns a divendres i sempre els dissabtes i
diumenges al matí.
En cap cas podrà mantenir-se el quiosc tancat duran un període de més d'un mes, i mai en
el període comprés entre Setmana Santa i la Festa Major de Sant Nicolau. L'adjudicatari
haurà de garantir en tot moment la continuïtat de l'activitat. És obligatori prestar servei els
dies festius, excepte Nadal i Cap d'Any. La manera com farà front l'adjudicatari a aquestes
obligacions ho haurà d'explicar en el moment de presentar l'oferta.
Atès que es tracta d’un servei municipal, les vacances anuals s'hauran de determinar
d’acord amb l'Ajuntament. En cas de discrepància operativa, prevaldrà el criteri de
l'Ajuntament.
CLÀUSULA 4.- Naturalesa jurídica
L’objecte d’aquest concurs es qualifica com a concessió administrativa de l’ús privatiu de
béns de domini públic. La concessió té naturalesa administrativa i es regirà per aquest plec i
per les normes contingues en:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals.
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CLÀUSULA 5.- Procediment d’adjudicació.
La concessió s’adjudicarà mitjançant concurs públic en tramitació urgent i per procediment
obert.
El Plec de clàusules, un cop aprovat per la Corporació, d'acord amb l'article 66 del
Reglament del Patrimoni dels ens locals, serà sotmès a informació pública, al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d'anuncis per tal que en el termini de 15 dies es puguin presentar
al·legacions o reclamacions. En el mateix acord caldrà aprovar la convocatòria del concurs.
En compliment del que estableix l'article 135 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic i amb la finalitat d'assegurar la transparència, la publicitat i la
concurrència de licitadors, l’Ajuntament de Canyelles difondrà a través d'internet la
informació relativa al procediment de contractació en el perfil del contractant de la seva
pàgina web www.canyelles.cat
Els interessats/des hauran de presentar les seves proposicions, amb el seu currículum, la
documentació acreditativa dels mèrits al·legats i les millores proposades, en el termini de
quinze dies, a comptar des del dia següent de la data de publicació de les presents bases al
Butlletí Oficial de la Província.
L’adjudicació del concurs recaurà en el licitador que, en el seu conjunt, formuli la proposició
més avantatjosa per a l’interès públic, tenint en compte els criteris que s’indiquin en el
present plec, i sense perjudici del dret de l’Ajuntament de declarar-lo desert en els termes i
en l’abast legalment exigibles pel que fa a la motivació jurídica del corresponent acte
administratiu.
CLÀUSULA 6.- Capacitat dels concursants.
Podran participar en el concurs les persones físiques o jurídiques, de nacionalitat espanyola
o d'algun dels països membres de la Unió Europea, que tenint plena capacitat d'obrar no es
trobin en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat assenyalades per la legislació
vigent aplicable, podent així mateix participar altres empresaris individuals o persones
jurídiques de països tercers que acreditin degudament la seva capacitat d’obrar en els
termes legalment establerts.
CLÀUSULA 7.- Durada de la concessió.
El termini de vigència de la concessió per a l'explotació del quiosc serà de 4 anys amb
possibilitat de pròrroga de 2 anys més, per anualitats i s'entendrà comptat des de la data
d'adjudicació del mateix. La concessió es considerarà renovada automàticament, si no és
que qualsevol de les parts manifesta, formalment, el contrari amb sis mesos d’anticipació a
la seva finalització.
CLÀUSULA 8.- Condicions econòmiques.
De conformitat amb el que disposa l'article 62.1.g) del Reglament de patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, els adjudicataris hauran de satisfer un
cànon a l'Ajuntament de Canyelles per l'exercici dels drets derivats de la concessió.
L’import que servirà de base a la licitació és de 1.200 Euros anuals, que corresponen al
cànon anual per a l’explotació del quiosc.
El Valor estimat del contracte es calcula en 22.500 Euros.
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Els licitadors, de conformitat amb el que disposa la clàusula d’aquest plec relativa als criteris
d’adjudicació, hauran d’igualar o millorar a l’alça l’import fixat com a cànon mensual base de
licitació.
És a càrrec de l’adjudicatari qualsevol despesa per a posar en funcionament el quiosc.
La manca de pagament del cànon facultarà a l’Ajuntament a reclamar-lo per la via executiva,
amb els recàrrecs, els interessos i les sancions que legalment siguin exigibles.
En el supòsit de que durant dos anys consecutius el pagament d'aquest cànon no sigui
degudament satisfet dins el corresponents períodes de cobrament voluntari, l'Ajuntament
podrà disposar el rescat o la revocació de la concessió en el seu dia atorgada.
Tanmateix, si amb posterioritat a l'adjudicació s'hagués d'incrementar la superfície a ocupar
pel quiosc, sempre, amb l’autorització prèvia de l'Ajuntament, es produirà l’increment
automàtic del cànon vigent en forma proporcional a l’augment de superfície autoritzada.
Qualsevol modificació del quiosc haurà de ser aprovada, prèviament, per l’Ajuntament.
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses dels consums dels comptadors d’aigua,
electricitat i altres serveis de que es disposi.
Seran a càrrec de l’adjudicatari l’import dels anuncis obligatoris, i totes les despeses que
se’n derivin del contracte i de la seva formalització.
CLÀUSULA 9.- Drets i deures del concessionari:
Seran drets del concessionari:
-

L'explotació pel seu risc i ventura del quiosc objecte del present plec fins al termini de la
concessió, sense que, aquest, pugui sol·licitar alterar el contingut de les clàusules del
Plec, ni ser beneficiari de cap compensació municipal per desequilibri econòmic en
l’explotació del quiosc.

Seran deures del concessionari els següents:
-

-

Respectar l'objecte de la concessió i els límits establerts en la mateixa. El concessionari
podrà vendre únicament diaris, revistes i publicacions periòdiques, així com
llaminadures, gelats i begudes refrescants diverses, productes i serveis de papereria
general, flors i diverses loteries, sempre que estigui habilitat per l’entitat responsable. No
s'autoritzarà la venda de tabac ni de begudes alcohòliques, en cap cas.
Sota cap supòsit, no es podrà destinar el quiosc a altres activitats diferents, encara que
aquestes puguin compartir-s'hi amb aquella.
El concessionari del quiosc haurà de realitzar les tasques d'informador turístic, en
particular, i municipal, en general, mitjançant i únicament la informació que se li dispensi,
expressament, des de I' Ajuntament.
Mantenir les instal·lacions, mobiliari, i elements de l'establiment en bon estat de
conservació i funcionament, així con mantenir perfectament neta una àrea de 3 metres
al voltant del quiosc.
No podrà instal·lar en el quiosc cap tipus de publicitat externa sense autorització
municipal.
Al tractar-se d'una concessió que s'atorga en base a les circumstancies personals i
mèrits del sol·licitant, aquesta no serà transmissible a tercers. S'admetrà únicament la
transmissió a membres de la família, exigint-s'hi una relació de parentiu exclusivament
de primer grau, i sempre que l'Ajuntament comprovi que subsisteixen les circumstancies
que varen motivar la concessió - mai per termini que ultrapassi el període de concessió
operatiu-.
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-

-

-

-

-

Romandre obert al públic els dies i hores que correspongui segons el calendari aprovat
per l’Ajuntament. L'incompliment d'aquesta obligació es considerarà falta molt greu,
podent donar lloc a la revocació de la concessió sense dret a indemnització.
Estar, tan ell personalment com qualsevol persona de suport que contracti, al corrent de
les obligacions fiscals escaients, cotitzar com a autònoms a la Seguretat Social, d’acord
amb l’activitat que desenvolupa, així com estar al corrent dels impostos o taxes estatals,
autonòmiques o municipals qui li escaiguin.
El/La concessionari/a tindrà a mà, sempre al quiosc, el document acreditatiu municipal
de l'adjudicació del contracte de concessió.
Així mateix, vindrà obligat/da a complir les obligacions vigents en matèria de
comercialització de diaris, revistes i publicacions periòdiques i altres escaients.
Queda prohibida l'exposició i venda de publicacions, de qualsevol tipologia, de contingut
eròtic i/o pornogràfic. L’adjudicatari tindrà cura del contingut i el bon gust de les
publicacions que s’exposin de cara a l’exterior, evitant portades inadequades.
Indemnitzar a tercers pels danys que pugui produir el funcionament del servei, llevat que
s'hagin originat per actes realitzats en compliment d'una ordre forçosa dictada per la
corporació.
Aniran a càrrec del titular de la concessió toles aquelles despeses derivades deis
subministraments energètics i dels serveis de qualsevol ordre inherents al quiosc.
S'obliga el titular a respondre dels danys i perjudicis que pugui causar als interessos
municipals l'incompliment de les obligatorietats que li emanen de la concessió per
l'explotació d'aquest servei públic. La responsabilitat que en pugues derivar s’aplicarà
amb càrrec a la fiança en el seu dia dipositada i de ser aquesta insuficient es procediria
a actuar de conforme a la normativa d'aplicació al cas.
Si per obres a la via pública s’hagués de plantejar un trasllat temporal de l'emplaçament
del quiosc, les despeses que se’n derivin, aniran a càrrec del titular de la llicència
d'obres que hagi provocat l'esmentat canvi d'ubicació, que evidentment, pot ser
l’Ajuntament.
Si com a conseqüència d'obres de promoció municipal a la via pública o del trasllat
temporal del quiosc s'hagués de suspendre l'activitat del quiosc durant un determinat
període de temps, el període de vigència de la llicència quedarà ampliat en idèntic
període de temps que hagués durant l'esmentada suspensió.
L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, inspeccionar el correcte compliment de les
obligacions del concessionari/aria. Si com a resultat d’alguna inspecció municipal es
detecta algun incompliment, la necessitat d’alguna mesura correctora, etc., el seu
compliment, implementació etc. serà preceptiu pel concessionari/aria en el termini que
se li atorgui.

CLÀUSULA 10.- Deures de l'ajuntament
-

Estar en possessió de la titularitat de totes les instal·lacions i dotacions de naturalesa
immobiliària que configuren el quiosc.
Rescatar la concessió abans del seu venciment si ho justifiquen circumstancies d'interès
públic. Llevat que el rescat sigui motiva\ per dol o culpa del concessionari, serà
procedent el rescabalament deis danys o d'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 d'un mes,
comptats a partir de la data de notificació de l'acord de rescat. En altre cas, perdrà
automàticament el dret a rescabalament i indemnització que puguin estar previstos en el
present Plec.

CLÀUSULA 11.- Relacions entre el concessionari i tercers.
Aquesta concessió es considerarà atorgada llevat del dret de propietat i sense perjudici de
tercers. Només produirà efectes entre l'Ajuntament i el concessionari i no podrà ser invocada
per aquest per eludir o disminuir les responsabilitats en que hagués pogut incórrer en el seu
exercici.
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La concessió no confereix ni a l’adjudicatari ni al possible personal que contracti cap relació
de treball o dependència respecte de l'administració municipal.
CLÀUSULA 12.- Documentació
El plec de condicions i altres elements que constitueixin l'expedient administratiu podran ser
examinats pels interessats des de la convocatòria fins a la data de la licitació, a la Secretaria
de l'Ajuntament, durant els dies feiners des de les 9 a les 14 hores.
CLÀUSULA 13.- Presentació de proposicions.
Les persones interessades en aquesta licitació podran presentar-s’hi, per si mateixos,
mitjançant poders validats o en la forma prevista en la vigent normativa de contractació
pública. Si actués en nom de persona jurídica, qui pretengui exercir la seva representació
haurà d'acreditar documentalment aquesta condició i les facultats que el legitimen.
Les proposicions es presentaran en el perfil del contractant mitjançant sobre electrònic, en
un termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci de la
convocatòria del concurs al BOP. Si aquest dia fos dissabte o festiu, el termini es desplaçarà
fins el dia hàbil següent.
Les proposicions s’hauran de presentar mitjançant l’eina de sobre digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, accessible a l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/canyelles
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició.
La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l'acceptació incondicionada
de totes i cadascuna de les clàusules del present plec, i la documentació per prendre part en
el concurs haurà d'anar signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i haurà
de presentar-se en DOS SOBRES DIGITALS, identificats com a A i B, signats
electrònicament per l’apoderat o representant legal de l’empresa licitadora, en els que
s'inclourà la documentació que es detalla a continuació:.
En els sobres figurarà la inscripció següent : "Proposició per prendre part en el concurs per a
la concessió del servei de quiosc municipal".
- Sobre A - Dades relatives a experiència/coneixements/capacitat
- Sobre B - Oferta econòmica - cànon anual.
CLÀUSULA 14.- Mesa de contractació
La Mesa de Contractació estarà constituïda de la següent manera:
-

President, el/la de la Corporació municipal, o membre en qui delegui
Regidor/a de promoció econòmica, o membre en qui delegui
Regidor/a de Serveis Municipals, o membre en qui delegui
Tècnic àrea de gestió serveis municipals.
Secretari, la de la Corporació o persona en la que delegui d'entre els funcionaris
administratius.

CLÀUSULA 15 · Obertura de sobres
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L'endemà en que finalitzi el període de presentació de proposicions, o si aquest és dissabte,
diumenge o festiu, el primer dia hàbil següent, la Mesa de Contractació procedirà a
l’obertura del sobre A (documentació administrativa) i declararà admeses aquelles
proposicions que compleixin el que estableix aquest plec de clàusules, i excloses les que
tinguin algun defecte que no pugui ser esmenat. Si s’observessin defectes materials en la
documentació presentada, es podrà concedir, si es considera convenient, un termini no
superior a tres dies hàbils perquè el licitador esmeni l'error. Aquest acte no serà públic.
L'acte d'obertura del sobre núm. B relatiu a la proposició econòmica, s'efectuarà a les
dependències municipals el cinquè dia hàbil següent a l’obertura del sobre A a les dotze
hores. Aquest acte serà públic. A aquest acte es consideren citats tots els licitadors
mitjançant aquesta clàusula. Si la Mesa observa defectes materials en la documentació
presentada podrà concedir, si ho estima convenient, un termini de tres dies hàbils perquè el
licitador esmeni els defectes.
La Mesa de contractació sol·licitarà els informes tècnics que consideri necessaris per tal de
poder emetre la corresponent proposta d'adjudicació.
CLÀUSULA 16.- Adjudicació
1.-La valoració de les proposicions es farà a partir deis següents criteris:
Experiència demostrable com a responsables de quioscos i/o establiments en general: 0,5
punts per any de servei.
Experiència demostrable com a venedors/es en quioscos: 0,2 punts per any de servei.
Experiència laboral en establiments comercials en general: 0,1 punts per any de servei.
Experiència laboral o funcionarial d'atenció al públic en general: 0,2 punts per any de
servei. Màxim 6 punts.
Per oferta econòmica més alta, que millori el cànon anual mínim assenyalat en el present
Plec: 3 punts i puntuació proporcional pels altres licitadors.
Justificar algun grau d’invalidesa/minusvalia: 2 punts. Màxim 5 punts.
-Entrevista personal: Es valoraran aspectes socials, coneixements d’idiomes, d'aproximació i
coneixement del territori, de capacitació general de la persona interessada en accedir a la
concessió del servei. Màxim 4 punts.
2.- Dins dels cinc dies hàbils següents a la formalització de la proposta d'adjudicació, els
signats de les proposicions admeses i els de les rebutjades que haguessin mostrat la seva
disconformitat, podran exposar per escrit, davant de l'Ajuntament, tot el que estimin
convenient respecte als preliminars i desenvolupament de l'acte licitatori i capacita! jurídica
dels altres licitants.
Finalitzat el termini deis cinc dies a què s'ha fet referència o abans si tots els interessats en
l'acte licitatori han fet constar expressament la seva renúncia, l'Ajuntament resoldrà sobre la
validesa o nul·litat de l'acte licitatori i, declarat vàlid aquest, es farà l'adjudicació mitjançant
resolució motivada, a favor dels signants de la proposició que l'Ajuntament consideri mes
adequada, valorant les circumstancies personals i condicions familiars, d'acord amb els
criteris exposats, en un termini màxim de quinze dies naturals. Tanmateix, l'Ajuntament
podrà declarar deserta la licitació.
3.- El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació, en virtut de la qual el licitador i
l'Ajuntament restaran obligats al seu compliment, La resolució o acord d'adjudicació del
contracte es notificarà a tots els participants en la licitació.
4.- Efectuada l'adjudicació, es notificarà a l'interessat en el termini de deu dies naturals i se'l
requerirà al mateix temps perquè, dins del quinze dies hàbils següents al de la data de la
notificació, presentí el document acreditatiu que ha constituït la garantia definitiva, que es
podrà prestar en qualsevol de les formes contemplades per la llei.
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També, prèviament a l'adjudicació, es consultarà que el licitador proposat com a adjudicatari
es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i de seguretat social,
el qual haurà de presentar còpia i s'incorporarà a l’expedient.
En la mateixa notificació es citarà a l'interessat perquè, en el dia que se li indiqui, concorri a
formalitzar el contracte.
Si no atén el requeriment esmentat, no compleix els requisits per a la formalització del
contracte o impedeix que es formalitzi en el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar
la seva resolució, prèvia incoació de l'expedient oportú, lleva! que el motiu sigui per manca
de constitució de la garantia definitiva, cas en el qual es declararà necessàriament la seva
resolució, amb les conseqüències i responsabilitats legalment procedents.
CLÀUSULA 17.- Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà en tot cas dins dels trenta dies naturals següents a la seva
adjudicació.
La formalització del contracte es verificarà mitjançant un document administratiu, però la
manca d'aquest requisit no afectarà la validesa de l'obligació en els expedients que siguin
objecte de tramitació urgent o d'emergència.
L'adjudicatari podrà instar la formalització del contracte en escriptura pública, i es farà càrrec
en aquest cas de les despeses derivades del seu atorgant.
CLÀUSULA 18.- Garantia definitiva
En aquest procediment no s'exigeix la constitució de garantia provisional.
La garantia definitiva, que s'haurà de constituir pel licitador que presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'article 68 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, s'estableix en mil
cent vint-i-cinc euros (1.125,00 €).
La garantia s'ha de prestar en qualsevol de les formes previstes a l'article 107 i següents de
la Llei de Contractes del Sector Públic i respondrà així mateix dels conceptes esmentats en
la llei. La garantia definitiva no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el
venciment del termini de la concessió, s'hagi complert satisfactòriament el contracte o
aquest s'hagi resolt sense culpa del contractista, sempre que l'estat del bé i les instal·lacions
es trobin en perfecte estat i així s'acrediti mitjançant l’oportú informe dels serveis tècnics
municipals. La devolució s'efectuarà en la forma i procediment determinat a la legislació
vigent.
La resolució de la concessió per causa imputable al contractista portarà aparellada la pèrdua
de la garantia.
En el cas de disminució de la garantia constituïda, com a resultat de la imposició de
sancions econòmiques o per qualsevol altra causa, el concessionari estarà obligat a
reposar-la en el termini màxim de 15 dies, comptadors des del dia següent a la data de la
notificació cursada a l’efecte.
CLÀUSULA 19.- Assegurança
L'adjudicatari serà responsable de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes,
ocasionats per l'estat deficient dels elements de l’establiment i, en general, com a
conseqüència del funcionament, normal o anormal, de l'activitat desenvolupada.
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A tal fi, l'adjudicatari estarà obligat a contractar una assegurança de responsabilitat civil pels
danys que es puguin ocasionar a terceres persones o bens i siguin conseqüència directa o
indirecta del desenvolupament del servei, quedant l’Ajuntament eximit de tota
responsabilitat.
Així mateix, l'adjudicatari haurà d'assegurar el contingut i el continent objecte de la
concessió, d'acord amb el valor real dels bens assegurats, per casos de sinistre, robatori,
actes de vandalisme o altres.
CLÀUSULA 20.- Relacions entre el concessionari i tercers.
Aquesta concessió es considerarà atorgada llevat del dret de propietat i sense perjudici de
tercers. Només produirà efectes entre l'Ajuntament i el concessionari i no podrà ser invocada
per aquest per eludir o disminuir les responsabilitats en que hagués pogut incórrer en el seu
exercici.
Si es dona el cas, la contractació pel concessionari del personal necessari per a l'exercici i
desenvolupament de l’activitat a desenvolupar en l'espai subjecte a concessió no confereix
als treballadors cap relació de treball o dependència respecte de l'administració municipal.
CLÀUSULA 21.- Revisió de circumstàncies
Com a conseqüència que l'adjudicació s'atorga en base a circumstancies personals, d'acord
amb els criteris de preferència assenyalats al present plec, cada any es revisaran dites
circumstancies. Si aquestes haguessin canviat favorablement per l'adjudicatari, l'Ajuntament
podrà requerir a aquest, en un termini màxim de dos mesos, a deixar el quiosc, prèvia
indemnització justificada
A partir deis 3 anys d'explotació no hi haurà dret a indemnització,
CLÀUSULA 22.- Falta de pagament
L'Ajuntament no es farà responsable de la falta de pagament del concessionari als seus
proveïdors, ni dels desperfectes o robatoris que es puguin cometre al quiosc,
CLÀUSULA 23.- Facultats de l'Ajuntament.
a.- Inspecció
L'Ajuntament podrà inspeccionar l'establiment, les seves instal·lacions, així com la
documentació relacionada amb l'ús del domini públic concedit i dictar, si escau, les
disposicions oportunes per a mantenir o restablir l’adequada utilització dels espais concedits
i el normal compliment de les clàusules d’aquest Plec.
b.- Reversió.
Una vegada extingit el contracte, revertiran a l'Ajuntament, en bon estat de conservació i ús,
l’edifici, les instal·lacions i els elements de caràcter fix incorporats plenament a l'edifici i tots
aquells mòbils que formin part del mobiliari del quiosc i que constin al inventari inicial, sense
indemnització o compensació de cap mena.
A aquest efecte, i com a mínim 12 mesos abans de finalitzar el termini de la concessió,
l'Ajuntament designarà els tècnics per a inspeccionar l'estat en que es troben els
establiments, ordenant a la vista dels resultats de la inspecció tècnica, la execució de les
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obres i treballs de reparació o reposició que hagin d'efectuar-se, i que seran per compte del
concessionari.
c.- Extinció de la concessió.
El contracte s'extingirà per alguna de les causes següents:
1. Per venciment del termini
2. Per falta de pagament del cànon
3. Per renuncia del concessionari
4. Per revocació de la concessió en haver comès infracció molt greu de les obligacions del
concessionari, quan la gravetat i/o les circumstàncies de la mateixa així ho aconselli, prèvia
instrucció del corresponent expedient sancionador
5. Per resolució judicial
En extingir-se la concessió, sigui quina en sigui la causa, l’edifici i instal·lacions de
l'establiment i els annexos reverteixen a l'Ajuntament en perfecte estat de conservació i
funcionament lliures de qualsevol càrrega o gravamen.
S'entén que el concessionari, pel simple fet d'haver participat en el concurs, reconeix i acata
la facultat de l'Ajuntament per acordar i executar per si mateix el desallotjament de les
instal·lacions i del local que ocupa, en qualsevol cas d'extinció de la concessió, si aquell no
fa voluntàriament el desallotjament en el temps degut. El procediment per portar-lo a terme
té caràcter estrictament administratiu i sumari, i la competència municipal per executar-lo
exclou la intervenció de qualsevol altre organisme, així com la possibilitat d'interposar
accions o recursos davant els tribunals competents.
d.- Rescat
Es considerarà implícita la potestat de l'Ajuntament de resoldre el present contracte de
concessió abans del seu venciment si hi concorren causes de força major o d'interès públic,
estant implícit, en aquest cas, el dret del concessionari a ser rescabalat dels danys que se li
haguessin pogut produir, tot això en els termes i amb l’abast que legalment puguin procedir.
CLÀUSULA 24.- Caràcter administratiu de la concessió.
Els participants en aquest concurs en reconeixen i admeten la seva naturalesa
administrativa, com també la de la concessió d’ús privatiu que se'n derivi, per la qual cosa
accepten sotmetre's a la jurisdicció que correspon a l'Ajuntament de Canyelles, renunciant a
qualsevol fur jurisdiccional que els pugui afectar en totes aquelles qüestions dimanants de la
interpretació i el compliment de les clàusules d’aquest Plec i dels acords d’adjudicació.
CLÀUSULA 25.- Interpretació de les clàusules de la concessió.
La facultat d'interpretar i resoldre qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació a la
concessió a què es refereix aquest Plec de Clàusules queda reservada expressament a
l'Ajuntament, així com la dels articles del mateix, i els acords que els seus òrgans de
contractació adoptin a aquest respecte posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius, sense perjudici dels recursos que procedeixin.
CLÀUSULA 26.- Jurisdicció.
Seran d'aplicació al contracte, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el
procés administratiu i el contenciós - administratiu, sotmetent-se als Tribunals del domicili de
la Corporació que fossin competents per a conèixer de les qüestions que es suscitin.
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CLÀUSULA 27.- Règim de sancions
Infraccions i sancions
A efectes contractuals, es considera falta sancionable qualsevol acció o omissió del
concessionari que suposi incompliment de les obligacions contractuals.
Les multes que es puguin imposar per les infraccions que es regulen en aquest títol no
impedeixen, si la infracció ocasiona danys i perjudicis a l'Ajuntament, que aquest pugui exigir
la indemnització corresponent i procedir al seu cobrament, si s'escau, per la via de
constrenyiment.
A banda de les establertes en altres normatives legals o reglamentaries que pugui resultar
d'aplicació, es consideraran infraccions les conductes del titular de la concessió que
seguidament es detallen:
1) Infraccions lleus.
Són les infraccions imputables al concessionari que suposen deficiències en el
desenvolupament normal de la prestació del servei o funcionament de les instal·lacions però
que no afecten desfavorablement la qualitat, la quantitat o el temps en la seva prestació, ni
són degudes a actuacions doloses, no posen en perill persones o coses, ni redueixen la vida
econòmica dels components de la instal·lació.
A més de les de caràcter general, es consideren faltes lleus:
a) L'incompliment de les condicions generals i específiques reguladores de l'autorització,
sempre que aquest incompliment no constitueixi una falta de caràcter greu.
b) L'incompliment total o parcial de les obligacions de l'adjudicatari, i de les ordres i
instruccions dictades per l'Ajuntament, en els supòsits que no constitueixin una falta de
caràcter greu.
c) No tenir cura en la conservació de les obres, mobiliari, equips, instal·lacions i demés
elements afectes a l'explotació del quiosc, si no causa perjudicis a la Corporació o a tercers.
d) L'omissió en comunicar situacions contràries a l'assoliment d'un bon servei.
e) Qualsevol altra infracció que impliqui una negligència simple en la prestació del servei o
manteniment de les instal·lacions.
f) No tenir cura de la neteja, quan aquest sigui un fet aïllat i no habitual.
Aquest tipus d'infraccions se sancionaran amb multes de fins a 150 euros.
31.2) Infraccions greus.
Amb caràcter general es consideren infraccions greus:
a) Realitzar actes manifestament il·legals en el desenvolupament de l'autorització, que
causin o puguin ocasionar perjudicis greus a l'Administració o als ciutadans.
b) L'incompliment de les resolucions de modificació del servei.
c) La manca de pagament de les obligacions tributaries i de seguretat social.
d) La modificació de les instal·lacions que comportin un augment de la superfície demanial
ocupada sobre l'autoritzada en l'adjudicació.
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e) L'incompliment del deure de mantenir en bon estat les obres, mobiliari, equip i
instal·lacions afectes a l'explotació del quiosc.
f) L'actitud obstruccionista front l'activitat inspectora de l'Ajuntament.
g) L'incompliment de les normes reguladores de l'activitat concedida, especialment pel que
fa a les normes de seguretat i higiene.
h) La interrupció injustificada de l'activitat.
i) La manca de declaració, dins del termini establert, d'incapacitats o incompatibilitats
sobrevingudes.
j) Les actuacions o omissions que impliquin un risc per a la salut i¡ seguretat de les vides
humanes.
k) Dedicar les instal·lacions a usos diferents dels específicament assenyalats sense
l’autorització municipal.
l) No tenir cura en la neteja de forma reiterada
m) Reincidir en infraccions lleus. Es considerarà reincidència la comissió de 3 faltes lleus en
el període d'un any.
Aquest tipus d'infraccions se sancionen amb multes de 151 fins a 900 euros.

3) Infraccions molt greus.
Són conseqüència d'actuacions doloses, comporten una realització deficient de les
inspeccions o els treballs exigits pel servei i influeixen negativament en la vida útil de les
obres o els components de les instal·lacions, o en menyscaben el valor econòmic; també ho
són les accions o omissions culpables que ocasionen perill a persones o coses, així com
perjudicis evidents als usuaris.
En qualsevol cas, es consideren infraccions molt greus les següents:
a) Les que provoquen pertorbacions reiterades o reincidents en el servei.
b) No realitzar l'activitat de manera regular i continuada, llevat de causes de forca major.
c) Cedir, total o parcialment i a través de qualsevol forma, l'explotació del servei a terceres
persones sense el consentiment o l'autorització de l'Ajuntament.
d) L'abandonament del servei.
e) Falsejar la documentació, informació i altres dades pel control del servei aportades pel
concessionari.
f) Reincidir en infraccions greus. Es considerarà reincidència la comissió de 3 faltes greus en
el període d'un any.
Les anteriors infraccions es sancionen amb multes de 901 fins a 6.000 euros. La imposició
de multes o sancions serà acordada per l’òrgan municipal competent amb tramitació
d'expedient contradictori i audiència al contractista.
En el supòsit de faltes lleus, caldrà només un Decret d'Alcaldia i/ acord de la Junta de
Govern, sense necessitat d'iniciar procediment sancionador.
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Per a la graduació de les sancions s'haurà de tenir en compte la reincidència, la reiteració i
les repercussions causades en la bona prestació del servei.
En tot cas, es donarà audiència al concessionari per un termini mínim de 10 dies, perquè
puguin al·legar els descàrrecs que convinguin a la seva defensa, observant les garanties
jurídico-administratives prescrites en la legislació vigent, i, concretament, en la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú.
La resolució de l'expedient la farà òrgan que tingui atribuïda la competència respecte del
tipus de falta que es tracti.
La imposició de sancions requerirà la incoació del corresponent expedient sancionador en el
que es donarà audiència al contractista, es practicarà la informació i prova necessària en
ordre a la justificació dels fets amb total respecte de les garanties i drets dels administrats
regulats per la legislació administrativa vigent aplicable.
La resolució de l’expedient serà competència:
a) De l’alcaldia quan es tracti de sancionar faltes lleus i greus.
b) De la Junta de Govern Local les infraccions molt greus.
L’import de les sancions econòmiques podrà aplicar-se sobre la fiança constituïda i, en
aquest cas, el contractista haurà de reposar l’import de la fiança fins la seva totalitat a
requeriment municipal i en el termini que es fixi a aquests efectes.
CLÀUSULA 28.- Model de proposició
Les proposicions hauran d'anar formalitzades, de conformitat amb la vigent normativa
pública de contractació i s'ajustaran al model següent:
«............................................... de ....... anys, amb domicili a .............................fa constar:
1r.- Que sol·licita la seva admissió al concurs convocat per l'Ajuntament de Canyelles,
segons anunci publica, per a la concessió del servei de quiosc municipal.
2n.- Que no es troba dins de cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat que
estableixen La Llei de contractes de les Administracions Publiques.
3r.- Que annexa els següents documents exigits al plec de condicions:
4t.- Que accepta plenament el plec de condicions d'aquest concurs i toles les obligacions
que se'n derivin com a concursant i com a adjudicatari si ho fos.
Lloc, data i signatura del proposant»
DISPOSICIÓ FINAL
En tol allò no previst en el present plec regulador regiran les normes de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; ensems, operarà allò disposat al Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril -Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya. Quant l'àmbit de contractació pública regira allà disposat per la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, més aquella altra normativa d'àmbit estatal i/o
autonòmic de referència.
CANYELLES, 20 de gener 2020

