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LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE LA SUPERFÍCIE D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA
INSTAL.LACIÓ DE MÀQUINES DE DISTRIBUCIÓ AUTOMÀTICA (VENDING) I FONTS
D’AIGUA.
R E U N I T S:
D’una part, la Sra. MARIA ALBA PIJUAN VALLVERDÚ, amb DNI núm. 43736387R, en la
seva qualitat d’alcaldessa, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de
Tàrrega, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases
del Règim Local; assistit pel senyor RAMON MORELL GASSÓ, secretari general de
l’Ajuntament que dóna fe del present acte.
I d’altra part, el senyor JESÚS ESPINAGOSA VILARÓ, amb DNI núm. 78081035Z, el qual
actua com a administrador únic de l’empresa COESMA EXPENEDORES, SLU, amb CIF
núm. B25788407, segons escriptura de fundació de la societat, de data 17/11/2014,
atorgada davant el Notari senyor Jordi Pané Foix.
Es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present
contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- El dia 29 d’abril de 2019, mitjançant decret d’alcaldia es va iniciar l’expedient de
licitació de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu de la superfície d’equipaments
municipals per a la instal·lació de màquines de distribució automàtica (vending) i
fonts d’aigua, en el qual es va justificar la necessitat del present contracte en els
temes de l’article 28 LCSP.
2.- Havent-se confeccionat l’expedient de contractació corresponent, el 30 d’abril
de 2019, mitjançant decret d’alcaldia es va aprovar l’expedient de licitació de
l’atorgament de la llicència d’ús privatiu de la superfície d’equipaments municipals
per a la instal·lació de màquines de distribució automàtica (vending) i fonts d’aigua.
3.- Només es va presentar una empresa licitadora, COESMA EXPENEDORES, SLU, per
tant, efectuats els tràmits pertinents en aquest procediment de licitació, la Junta de
Govern Local, de data 4 de juny de 2019, va acordar atorgar a COESMA la llicència
d’ús privatiu de la superfície d’equipaments municipals per a la instal·lació de 15
màquines de distribució automàtica (vending) i 14 fons d’aigua.
CLÀUSULES DE LA LLICÈNCIA
Primera. OBJECTE
L’objecte de la llicència és l’atorgament a COESMA EXPENEDORES, SLU de l’ús
privatiu de superfície d’equipaments municipals, per a l’ocupació directa i
temporal, a fi d’instal·lar-hi màquines automàtiques de begudes fredes, calentes i
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productes sòlids, així com el subministrament d’aigua, amb els corresponents gots i
culleretes, de conformitat amb la previsió següent.
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Segona. PREU
No hi ha preu atès que la total recaptació de les màquines de vending serà
íntegrament per COESMA. D’altra banda, l’empresa s’obliga a instal·lar màquines
d’aigua amb garrafes, essent un servei totalment gratuït per l’Ajuntament i pels
usuaris.
Tercera. DURADA DE LA LLICÈNCIA
La llicència tindrà una vigència de 4 anys, sense possibilitat de pròrroga.
L’inici de la vigència de la present llicència tindrà efectes a partir del dia 1 d’agost
de 2019.
Quarta. CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ
És una condició especial d’execució de caràcter mediambiental relativa a
promocionar el reciclat dels productes, segons previsió establerta a l’article 202.2
de la LCSP, que els gots i els palets siguin de material biodegradable o compostable.
També es preveu com a condició especial d’execució el compliment de les
condicions salarials d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable.
Així mateix, també és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses
subcontractistes i justificant del compliment del pagament en termini, quan així ho
sol·liciti l’Ajuntament.
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Cinquena. CARÀCTERÍSTQUES TÈCNIQUES DE LES MÀQUINES A INSTAL.LAR
Totes les màquines que s’instal·lin seran AUTOMÀTIQUES, i a més a més, seran NOVES
les que s’indiquen a continuació:

-

Màquina de begudes calentes de l’Ajuntament i de la Brigada.
Màquina d’snacks de l’Ajuntament i del Pavelló municipal.
Totes les màquines d’aigua amb garrafa

El tipus de màquines a instal·lar seran les següents:
1. Les màquines de begudes calentes disposaran de gots i palets de material
biodegradable o compostable.


El cafè a subministrar per a totes les màquines serà en gra i mescla 50% aràbiga i 50 % robusta- natural i torrat.
 Les màquines de l’Ajuntament i de la Brigada tindran dues
seleccions de cafè en gra:
 Cafè Conella 62: 50% Aràbiga i 50% Robusta
 Cafè Lavazza Aroma Top: 100 % Aràbiga



Les seleccions que hauran de disposar les màquines seran les següents:












El cafè curt amb o sense sucre – també descafeïnat
Cafè llarg amb o sense sucre – també descafeïnat
Tallat amb o sense sucre – també descafeïnat: llet desnatada
en pols.
Cafè amb llet amb o sense sucre – també descafeïnat: llet
desnatada en pols.
Caputxino amb o sense sucre- també descafeïnat: llet
desnatada en pols.
Caputxino d’avellana amb o sense sucre-també descafeïnat:
només per a les màquines de l’Ajuntament i de la Brigada.
Té amb llimona amb o sense sucre
Llet amb o sense sucre: llet desnatada en pols.
Xocolata amb o sense sucre: mínim de 16% de cacao

Les màquines de begudes calentes a instal·lar al Centre d’Entitats, a la Ràdio,
a la Solana, a la Policia i a Joventut seran de tomany reduït amb les mateixes
seleccions que les altres màquines que s’instal·lin.
Màquines de begudes fredes. Disposaran d’un sistema de refrigeració
hermètic, amb termòstat graduable, que permeti regular la temperatura dels
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productes.. Està prohibit el subministrament de begudes alcohòliques. Amb
un mínim de 7 varietats de productes. Haurà de subministrar els productes
saludables i ecològics inclosos en l’oferta presentada per l’empresa tals com
sucs ecològics, vivesoy cafè-avena, entre altres.
2. Màquines de begudes fredes i productes sòlids. Disposaran d’un sistema de
refrigeració hermètic, amb termòstat graduable, que permeti regular la
temperatura dels productes. Tots els productes alimentaris subministrats a les
màquines seran de primera qualitat. Està prohibit el subministrament de
begudes alcohòliques. Amb un mínim de 8 productes sòlids i 7 begudes
fresques.
Haurà de subministrar els productes saludables i ecològics segons l’oferta
presentada pel licitador que inclou: fruits secs, barretes ecològiques de
diferents gustos, cors cruixents de muesli de diferents gustos, pomes, sucs
ecològics, vivesoy cafè-avena, entre altres.
3. Totes les fonts d’aigua seran amb garrafes. Disposaran dels corresponents
gots de material biodegradable o compostable i sortidor d’aigua freda i
calenta.

Sisena. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. L’empresa
contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els
danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració.
Setena. OBLIGACIONS ESSENCIALS
Les obligacions següents han estat elevades a essencials, de conformitat amb
l’apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives i
segons l’article 211.1.f) LCSP, la qual cosa implica que el seu incompliment serà causa
de resolució del contracte:



El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte una persona de
contacte disponible de 8-15h, per tal de rebre els avisos d’avaria de les
màquines, i poder-li comunicar qualsevol tipus d’incidència contractual.
El contractista haurà de garantir el manteniment dels elements objecte de
subministrament: efectuar els manteniments i reposicions de materials
necessaris, un cop per setmana; i reposar i/o reparar les màquines quan el
responsable municipal així ho requereixi, en el termini de 24 h; i si fos necessari,
la substitució de la màquina.
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El contractista es responsabilitza del bon estat dels elements objecte de
subministrament.
El contractista s’obliga a canviar el tipus de producte subministrat durant el
primer mes de la instal·lació de les màquines, si es produeixen queixes dels
usuaris per no agradar-los-hi el producte subministrat (cafè, llet, productes
sòlids, begudes fredes i/o aigua). En aquest cas, prèvia petició del
responsable del contracte municipal, l’empresa estarà obligada a variar el
tipus de producte, sense cap cost per part de l’Ajuntament.
Si el producte a canviar té unes característiques particulars per ser un
producte saludable, ecològic i/o de comerç just, l’empresa el canviarà per
un altre que tingui el mateix etiquetatge.

Vuitena. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA
En tot cas són obligacions de l’adjudicatari les següents:


La instal·lació anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. Així mateix,
correspondrà a aquesta empresa el manteniment preventiu i correctiu de les
màquines expenedores.



L’empresa senyalitzarà clarament a cada màquina, el nom de l’empresa, el
número de telèfon i el domicili, on els usuaris efectuaran les seves
reclamacions.



Totes les màquines s’hauran de mantenir en perfecte estat de neteja (tant
interior com exterior) i conservació.



En cas d’averia d’alguna de les màquines, aquesta haurà de ser reparada o
substituïda per una altra en un termini de tems que en ningun cas pot superar
les 24 h.



L’empresa adjudicatària realitzarà l’explotació de les màquines al seu risc i
ventura. Conservarà sempre la propietat de les mateixes, essent al seu
compte les operacions d’instal·lació, posada en marxa, reparacions,
reclamacions recaptació i renovació dels productes a expedir.



La llicència s’extingirà al seu venciment; l’empresa haurà de retirar les
màquines assumint al seu compte les eventuals despeses que se’n derivessin
així com el sanejament dels possibles desperfectes imputables a la
instal·lació, ús i retirada de les màquines.
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Novena. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els
requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat
amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Desena. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DE LA LLICÈNCIA
L’empresa no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte de la llicència d’ús privat
o d’incompliment dels compromisos o condicions especials d’execució assumits
per l’empresa, l ’òrgan de contractació podrà acordar la imposició de les
penalitats següents, segons previsió de l’article 192 de la LCSP:
•
2 % del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, tenint en
compte que el total de les mateixes no pot superar el 50%.
Si el contractista incorregués en demora en respondre en cas d’avaria de les
màquines, prèvia petició del responsable municipal, per causes a ell imputables,
l’Administració podà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte o per la imposició de penalitats diàries a raó de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte (Iva exclòs), de conformitat amb l’article 193.3 LCSP
Si el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplerts parcialment
l’execució de les prestacions definides a la llicència, l’Administració podrà optar,
ateses les circumstàncies, per la resolució del contracte o per la imposició de
penalitats del 5 % del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.

Onzena. RESOLUCIÓ DE LA LLICÈNCIA
Són causes de resolució del contracte les següents:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del titular de la llicència o l’extinció
de la personalitat jurídica de la societat, sense perjudici del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió.
2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en
qualsevol altre procediment.
3. El mutu acord entre l’Administració i l’empresa.
4. L’incompliment de l’obligació principal de l’atorgament de la llicència,
així com l’incompliment de les obligacions essencials qualificades com a
tals en aquest plec.
5. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment
pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els
articles 204 i 205 de la LCSP.
6. Qualsevol altra causa inclosa al present plec de clàusules o a la LCSP.
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L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en
els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
Dotzena. JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de
les qüestions litigioses que es plantegin en relació als s efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte
Tretzena. RÈGIM JURÍDIC
El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant un exemplar
d’aquest, i se sotmet, per a tot allò que no estigui establert:
- Al plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes o
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Per a la deguda constatació de tot allò que s’ha convingut, se signa aquest
contracte per duplicat en el lloc i la data esmentades.

Maria Alba Pijuan Vallverdú
Alcaldessa

Ramon Morell Gassó
Secretari General

Jesús Espinagosa Vilaró
Administrador únic de COESMA

