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I. ASPECTES GENERALS
Clàusula 1a. Objecte
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L’objecte d’aquest plec de clàusules és la concessió de l’ocupació d’ús privatiu, mitjançant
procediment obert, per a l’explotació dels quioscos a la via pública de Tarragona descrits en
aquest plec. Els quioscos són establiments comercials, mitjançant unes construccions fixes i
permanents (béns immobles) de titularitat municipal.
Aquest plec regula les condicions jurídiques, administratives i econòmiques per a l’explotació de
quioscos a la via pública de Tarragona per a les activitats de premsa i publicacions periòdiques;
aliments i refrescos envasats; plantes i flors; i loteries. Aquestes activitats es poden complementar
amb les activitats previstes al plec de prescripcions tècniques d’aquesta concessió.
La concessió s'ajustarà a les condicions que figuren en aquest plec i en el plec de prescripcions
tècniques que l'acompanya i el complementa.
Les activitats objecte d’explotació no tenen la consideració en cap cas de servei públic.
Clàusula 2a. Oportunitat i conveniència i interès públic
En compliment de les exigències dels articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) i l’article 96.2 de la Llei 33/2003, de patrimoni de les
administracions públiques (LPAP), l’oportunitat i la conveniència de l’ocupació de l’espai de domini
públic, mitjançant aquesta concessió administrativa, es fonamenta en la necessitat d’atorgar
l’explotació econòmica de l’activitat dels quioscos de titularitat municipal. Aquestes explotacions
han de contribuir a l’activació de l’economia i turisme local.
L’interès públic que fonamenta l’objecte de la concessió és el d’atorgar l’explotació de forma
privativa d’aquests establiments comercials de titularitat pública municipal. La finalitat que es
pretén és oferir uns serveis d’interès, amb una utilitat de qualitat, per a la ciutadania, així com
també l'accés a productes culturals, socials i turístics de la ciutat, entre d’altres.
Clàusula 3a. Descripció dels béns
Els quioscos són establiments comercials ubicats en construccions fixes i permanents (béns
immobles) de titularitat municipal, i situats en espais de domini i ús públic.
Per a la seva licitació, i posterior adjudicació, l’objecte d’aquest procediment constarà dels lots
següents:
NÚM.
LOT
Q1

FINCA
IBIM
244

SITUACIÓ

M2

ACTIVITAT

Rambla Nova, 39 / Adrià

9

Q2

246

Rambla Nova, 74 / Fortuny

24

Q3

249

Rambla Nova, 102

10

Q4

250

9

Q5

251

8

Plantes i flors

Q6

328

Plaça Verdaguer, s/n
Rambla Nova, 65 / Sant
Francesc
Rambla Nova, 55 / Compte
de Rius

Loteries
Premsa i publicacions periòdiques;
aliments i refrescos envasats
Premsa i publicacions periòdiques;
aliments i refrescos envasats
Plantes i flors

9

Plantes i flors

Q7

329

Q8

890

Rambla President Companys 6,25
Rambla Nova, 46

9

Premsa i publicacions periòdiques;
aliments i refrescos envasats
Premsa i publicacions periòdiques;
aliments i refrescos envasats
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L’espai i les instal·lacions hauran de destinar-se, exclusivament, als fins de les activitats objecte
d’aquesta concessió i sempre sota les condicions d’ús determinades en els respectius plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques. No formen part d’aquesta concessió els
espais situats fora del quiosc.
Els espais i béns de titularitat municipal objecte d’aquesta concessió s’atorguen en l’estat de
conservació i ús que queda constatat a l’expedient. Les persones licitadores interessades podran
realitzar les comprovacions oportunes per tal de verificar la seva funcionalitat i legalitat segons
l’activitat que hagin projectat o previst. També tindran l’obligació de conservar els espais i
instal·lacions actualment existents, en cas que fossin declarades adjudicatàries de la respectiva
concessió.
Clàusula 4a. Règim jurídic
La vinculació entre l’Ajuntament i la persona adjudicatària de la concessió quedarà jurídicament
circumscrita a una concessió administrativa de caràcter demanial, que facultarà i habilitarà a la
persona adjudicatària per ocupar, i utilitzar de forma privativa, els béns de domini públic municipal
identificats per a les finalitats detallades en els plecs. Aquesta vinculació es desenvoluparà en els
termes previstos a l’article 57.1 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de patrimoni dels ens locals. La Corporació municipal es reservarà la titularitat i les
facultats demanials que corresponguin al bé immoble afectat.
La concessió sobre el domini públic s’atorgarà amb caràcter temporal, salvaguardant els drets de
propietat i sense perjudici per a tercers. La concessió no implicarà la cessió ni la transmissió de la
propietat, la qual quedarà supeditada a l’exercici únic i exclusiu de l’ús o activitat que li hagi estat
atribuït.
La persona adjudicatària de la concessió quedarà obligat a utilitzar, per ella mateixa, el bé atorgat
en la concessió i les instal·lacions construïdes. També quedarà obligat a no transmetre o cedir la
gestió de la seva concessió a terceres persones, llevat que compti amb l’autorització prèvia i per
escrit de l’Ajuntament.
La concessió es regirà, preferentment, per aquest plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques. Ambdós tenen caràcter vinculant i contractual i regularan l’adjudicació i
posterior execució de la concessió. En tot allò que no estigui previst en aquests plecs serà
d’aplicació la normativa següent:
-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP), en
aquells preceptes que siguin de caràcter general o bàsic.

-

Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de l’LPAP.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).

-

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 (TRLMRLC).

-

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals (RPELC).

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en allò que sigui
d’aplicació.

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGCAP).

-

Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

-

Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
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Qualsevulla altra disposició administrativa i de dret privat que sigui d’aplicació, tant de rang
legal com reglamentari i amb caràcter general o sectorial.

El desconeixement d’allò previst al règim normatiu d’aplicació, en qualsevol dels seus termes, no
eximirà la persona adjudicatària de la concessió de l’obligació de complir-lo.
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Conforme a l’article 4 de la LCSP, s’aplicaran els principis d’aquesta llei per a resoldre els dubtes i
llacunes que es puguin produir.
La persona adjudicatària de la concessió estarà vinculada i obligada a complir amb les
prescripcions contingudes en la normativa indicada en aquesta clàusula. Els incompliments de
les obligacions contretes donarà lloc a la imposició, per part de l’Ajuntament, de les penalitats
previstes en aquest plec, o en la normativa sectorial d’aplicació. Això, sens perjudici de poder
declarar resolta la concessió o d’altres sancions que puguin imposar altres administracions.
En cas de modificació de qualsevol de les normes indicades en aquesta clàusula, el règim jurídic
de la concessió s’adaptarà a la normativa que resti en vigor.
La participació en aquest procés licitador implicarà l’acceptació incondicional, i sense reserves,
de les clàusules del plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques.
Clàusula 5a. Règim econòmic
La persona adjudicatària explotarà el quiosc que estigui emplaçat a la finca municipal objecte de
la concessió. Seran al seu càrrec totes les inversions i despeses necessàries per poder iniciar
l’activitat. També serà de la seva responsabilitat mantenir-lo en bon estat de conservació i de
forma plenament apta per a l’activitat que realitzi durant tota la vigència de la concessió. La
propietat dels quioscos serà, en tot moment, de l’Ajuntament de Tarragona. La instal·lació que
configuri el quiosc es revertirà a l’Ajuntament de Tarragona, en el moment de finalitzar la vigència
de la concessió. La persona adjudicatària no podrà reclamar cap indemnització per les inversions
que pugui haver realitzat sobre el quiosc o la delimitació de la finca objecte de la concessió.
Qualsevol futura construcció d’obres o instal·lacions que es realitzés en els béns objecte de la
concessió, així com aquelles que fossin de caràcter complementari, l’explotació de les mateixes, i
de l’activitat a desenvolupar, s’efectuarà exclusivament a risc i ventura de la persona adjudicatària
de la concessió. Aquesta assumirà pel seu propi compte els riscs econòmics, així com tota la
responsabilitat administrativa, civil, fiscal, laboral, penal, o de qualsevol ordre, que se’n derivi de
l’activitat i circumstàncies de la concessió.
L’Ajuntament no participarà en el finançament, ni en el subsegüent manteniment, com tampoc en
la inversió necessària per a l’adquisició, dotació i equipament de les instal·lacions. Tampoc
participarà en les obres i treballs d’instal·lació, muntatge i subministrament de qualsevol servei. Ni
tampoc en la posada en marxa dels serveis o l’activitat. Com que aquesta concessió es limita a
l’ús privatiu d’un bé de domini públic, no li seran d’aplicació les regles del principi de restabliment
de l’equilibri econòmic de la concessió, llevat habilitació legal que ho permeti.
La persona adjudicatària de la concessió haurà d’aportar tots els mitjans personals, materials,
dotacions i equipaments exigits i necessaris per al bon fi i funcionament de l’activitat que dugui a
terme en la concessió. També estarà obligat al manteniment, reparació i reposició, si fos cas,
d’aquests béns.
L’Ajuntament no participarà ni assumirà cap cost, tampoc, sobre els treballs de construcció,
decoració, col·locació, muntatge, retirada o transport del quiosc, com tampoc sobre les despeses
derivades de les instal·lacions i les seves revisions, conduccions, escomeses, avituallament o
subministraments de qualsevol classe de servei necessari per a l’explotació.
La utilització d’instruments de finançament, propis o aliens, relacionats amb l’objecte de la
concessió licitada s’entendrà feta sempre a risc i ventura exclusiu de la persona adjudicatària.
L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte. L’Ajuntament no
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avalarà, en cap cas, els emprèstits o les operacions de crèdit que pugui concertar la persona
adjudicatària per a finançar la construcció de la instal·lació, ni per al subministrament, dotació o la
construcció del mobiliari o accessoris necessaris. L’Ajuntament tampoc assumirà cap
responsabilitat per la falta de pagament de la persona adjudicatària als proveïdors, creditors o
altres persones assimilables. Tampoc respondrà l’Ajuntament pels danys materials, les pèrdues,
els robatoris, atracaments o furts de béns mobles aportats per la persona adjudicatària, ni per les
pertinences del seu propi personal.
La persona adjudicatària de la concessió podrà hipotecar el dret real de concessió del qual sigui
titular, però en cap cas els bens sobre els quals recaigui la concessió, amb l’aprovació prèvia i
expressa de l’Ajuntament de Tarragona. En tot cas, la hipoteca haurà de ser cancel·lada a càrrec
exclusiu de la persona adjudicatària. Aquesta última serà l’obligada i responsable que l’hipoteca o
qualsevol gravamen de caràcter real o personal sobre els immobles es trobi cancel·lat a
l’expiració de la vigència del present concessió. L’Ajuntament de Tarragona no se’n farà càrrec de
qualsevol obligació derivada d’aquestes operacions creditícies. A tal efecte, la corresponent
hipoteca, o qualsevol altre gravamen, mai podran tenir una duració que superi el termini inicial de
vigència de la concessió.
En cas de formalitzar-se un préstec amb garantia hipotecària, la persona adjudicatària estarà
obligada a remetre una còpia autèntica de l’escriptura que correspongui, en el termini màxim d’un
mes des de la data de la seva formalització, a l’Ajuntament de Tarragona.
Clàusula 6a. Termini de la concessió
El termini de vigència de cada concessió serà de 8 anys, comptats a partir de la data de signatura
per les parts del document administratiu de formalització de la concessió. En cas que la persona
adjudicatària realitzi construccions o modifiqui les instal·lacions del quiosc, podrà demanar a
l’Ajuntament una ampliació del termini de vigència de la concessió fins al màxim del període
efectiu de les obres realitzades.
L’Ajuntament, abans d’esgotar-se el termini de vigència que correspongui, podrà imposar a la
persona adjudicatària de la concessió una pròrroga forçosa. Aquesta pròrroga, que haurà de ser
expressa, s’aplicarà fins que una nova persona concessionària o la pròpia Corporació de forma
directa, es facin càrrec de la concessió. Aquesta pròrroga forçosa en cap cas superarà el termini
d’1 any.
El termini començarà a comptar el dia següent al de la signatura i formalització del contracte.
A la finalització del termini de la concessió els edificis construïts, amb les seves instal·lacions,
passaran de ple dret a la possessió i titularitat de l’Ajuntament, sense que la persona
adjudicatària de la concessió tingui dret a percebre contraprestació o indemnització de cap classe
per aquesta reversió.
La persona adjudicatària de la concessió, a partir del moment de la seva formalització, quedarà
obligada a complir amb cadascun dels compromisos i obligacions estipulades en aquests plecs.
Seran obligacions de compliment immediat les relatives al manteniment dels béns i instal·lacions.
Quan la persona adjudicatària ocupi la finca municipal objecte de la concessió, el responsable
municipal podrà estendre una Acta que doni compte d’aquest fet i hi reflectirà les incidències que
hi concorrin. En aquesta acta hi podrà constar la signatura de la persona adjudicatària de la
concessió.
Quan finalitzi el termini de la concessió, la persona adjudicatària haurà de deixar la finca, i totes
aquelles obres i instal·lacions executades sobre la mateixa, lliures de càrregues i gravàmens i
vàcues per a la lliure disposició de l’Ajuntament de Tarragona. Aquests béns revertiran de ple dret
a la possessió i domini de l’Ajuntament. La persona adjudicatària de la concessió no disposarà de
cap dret a percebre cap contraprestació o indemnització per la reversió dels bens.
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La reversió dels béns també es produirà en cas de rescat o extinció anticipada de la concessió.
Clàusula 7a. Cànon
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Les persones adjudicatàries hauran de satisfer un cànon a l’Ajuntament per a l’exercici dels drets
derivats de la concessió. Aquest cànon s’estableix en un import mínim de base anual per a cada
un dels lots següents:

EMPLAÇAMENT

CÀNON MÍNIM
MENSUAL
319,27 €

CÀNON MÍNIM
ANUAL
3.831,21 €

LOTS

FINCA

Q1

244

Rambla Nova, 39 / Adrià

Q2

246

Rambla Nova, 74 / Fortuny

851,38 €

10.216,56 €

Q3

249

Rambla Nova, 102

354,74 €

4.256,88 €

Q4

250

319,27 €

3.831,24 €

Q5

251

283,79 €

3.405,48€

Q6

328

319,27 €

3.831,24 €

Q7

329

106,94 €

1.283,28 €

Q8

890

Plaça Verdaguer, s/n
Rambla Nova, 65 / Sant
Francesc
Rambla Nova, 55 / Compte
de Rius
Rambla President
Companys
Rambla Nova, 46

319,27 €

3.831,21 €

El pagament es farà mensualment. La primera liquidació s’aprovarà en el termini de quinze dies
des de la formalització del contracte que correspongui.
D’acord amb el que disposa l’article 24.1.b) del Reial Decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’import anual del cànon de la
concessió serà el que s’indiqui a l’oferta formulada per la persona adjudicatària, en el cas que el
preu ofert millorés el cànon mínim.
L’import anual del cànon s’actualitzarà després de cada anualitat de vigència del termini de la
concessió. Aquesta actualització es realitzarà mitjançant l’increment percentual que hagi
experimentat l’IPC durant el termini efectiu transcorregut des de la seva anterior meritació.
Tanmateix, si amb posterioritat a l'adjudicació s'hagués d'incrementar la superfície a ocupar pel
quiosc o instal·lació fixa, prèvia l'autorització de l'Ajuntament, es produirà l’increment automàtic
del cànon vigent de forma proporcional a l’augment de la superfície autoritzada.
En cas de catàstrofe, causa major o qualsevol altra causa legal que prohibeixi o impossibiliti
totalment l’exercici de l’activitat, el concessionari quedarà exempt de pagar el cànon durant el
període que comprengui aquestes circumstàncies excepcionals, prèvia comunicació per part del
concessionari. Igualment, quan concorrin circumstàncies d’interès públic que impedeixin l’efectiva
utilització del bé demanial per al destí autoritzat, tals com les obres, trasllats provisionals,
situacions d’emergència o qualsevol altra causa legal, sempre que aquestes no tinguin el seu
origen en causes imputables al concessionari. La suspensió de l'activitat no genera dret a la
indemnització a favor del concessionari.
A la finalització del termini de la concessió els edificis construïts, amb les seves instal·lacions,
passaran de ple dret a la possessió i titularitat de l’Ajuntament, sense que la persona
adjudicatària de la concessió tingui dret a percebre contraprestació o indemnització de cap classe
per aquesta reversió.
El cànon mínim anual a oferir podrà ser millorat, a l’alça, a l’oferta que presentin les respectives
persones licitadores del concurs d’adjudicació.
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II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
Clàusula 8a. Procediment i tramitació
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D’acord amb l’article 60 de l’RPELC i l’article 93.1 i 96 de l’LPAP, l’adjudicació es farà en règim de
concurrència, mitjançant un procediment obert.
L’òrgan municipal competent adjudicarà la concessió al licitador que obtingui la major puntuació
en el concurs, segons els criteris de valoració establerts en aquest plec. L’Ajuntament podrà
declarar desert el concurs.
La convocatòria de la licitació es farà mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil del Contractant
(https://seu.tarragona.cat/pdc). Aquesta publicació garantirà les exigències normatives de
transparència, publicitat i concurrència.
La presentació de cada una de les proposicions implicarà la declaració incondicional i sense
reserves, per part de la persona adjudicatària de la concessió, conforme haurà reconegut i
examinat els béns objecte de concessió, conforme tindrà coneixement de totes les condicions
físiques dels béns i conforme assumirà la viabilitat econòmica, legal i tècnica de l’activitat a dur a
terme.
La Mesa de licitació decidirà sobre l’admissió o inadmissió de les persones candidates a la
licitació. La Mesa avaluarà les proposicions admeses i proposarà la corresponent adjudicació de
la concessió.
Clàusula 9a. Criteris de valoració de les ofertes
Els licitadors poden presentar ofertes per a un o més lots. Cada quiosc es correspondrà amb un
lot. Per tant, la persona licitadora haurà de presentar la documentació requerida als sobres A i B
per a cadascun dels quioscos objecte de concessió.
Els criteris de valoració a l’efecte de seleccionar l’oferta més avantatjosa és el següent:
Millora de l’import del cànon mínim anual de la concessió, fins a un màxim de 100 punts.
Fórmula:

𝑃 = 100 𝑥

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑢

Clàusula 10a. Òrgan d’adjudicació i Mesa de licitació
a) L’òrgan d’adjudicació és el conseller delegat de Patrimoni Municipal, segons la delegació
efectuada amb el Decret de l’Alcaldia de delegació de competències vigent.
b) La Mesa de licitació és l’òrgan d’assistència a l’òrgan d’adjudicació de la concessió i està
integrada per les persones responsables següents:
Presidència
El conseller delegat de Patrimoni Municipal
Vocalies
El secretari general, o la persona en qui delegui
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L’interventor general, o la persona en qui delegui
El cap de gestió de Patrimoni Municipal, o la persona en qui delegui
Secretaria
La cap de secció de Béns i Patrimoni Municipal o qui la substitueixi
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3850210 GU61D-8WDY1-7M4Y9 60A80DF9585C2D99DF58EBF7CC0372649FF6706F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Clàusula 11a. Capacitat per a licitar
De conformitat amb el que disposa l’article 94 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les administracions públiques, únicament podran ser adjudicatàries, i titulars, dels drets
derivats dels títols d’una concessió aquelles persones físiques, o jurídiques, que no es trobin
incurses en cap de les causes que l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP), enumera com a prohibicions per a contractar.
Les persones licitadores podran actuar per si mateixes, o bé representades per una persona a la
que autoritzin. La representació es concedirà amb un apoderament bastant en Dret, atorgat a
l’efecte. Quan la persona representant actuï en nom d’una persona jurídica haurà de justificar
amb el document oportú aquesta condició.
En qualsevol dels casos, la persona representant no podrà incórrer en qualsevol de les causes
d’incapacitat per a la contractació amb el sector públic.
Serà causa d’extinció de la concessió quan la persona adjudicatària incorri, amb posterioritat a
l’atorgament de la concessió, en alguna de les prohibicions de contractar establertes a la LCSP.
Clàusula 12a. Solvència
Les persones licitadores hauran d’acreditar una experiència mínima d’1 any, ja sigui com a titular o
com a assalariat, en els darrers cinc anys anteriors a la data de presentació de la seva oferta, en
l’explotació de quioscos o comerços dedicats a l’activitat de venda de premsa, flors, aliments i
loteries.
La no presentació de la documentació que acrediti aquesta condició suposarà l’exclusió de la
persona licitadora del concurs d’adjudicació de la concessió.
Clàusula 13a. Garanties
Garantia provisional
Les persones participants en el concurs hauran de constituir una garantia provisional,
corresponent al 2% del valor del domini públic objecte d’ocupació. En cas que la persona
candidata tingui previst realitzar obres a les instal·lacions de la concessió, haurà d’aportar
addicionalment un 2% del valor del pressupost d’aquestes obres, conforme a l’article 62 de
l’RPELC.
El 2% del valor del domini públic objecte d’ocupació es correspondrà amb els imports següents:

LOT

FINCA
IBIM

EMPLAÇAMENT

GARANTIA
PROVISIONAL

Q1

244

Rambla Nova, 39 / Adrià

76,62 €

Q2

246

Rambla Nova, 74 / Fortuny

204,33 €

Q3

249

Rambla Nova, 102

85,13 €

Q4

250

Plaça Verdaguer, s/n

76,62 €
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Q5

251

Rambla Nova, 65 / Sant Francesc

68,10 €

Q6

328

Rambla Nova, 55 / Compte de
Rius

76,62 €

Q7

329

Rambla President Companys

25,66 €

Q8

890

Rambla Nova,46

76,62 €

Aquesta garantia provisional, si es constituís en efectiu, haurà de presentar-se directament a la
Tresoreria Municipal de l’Ajuntament. En aquest cas s’incorporarà el resguard de l’ingrés en
efectiu dins del sobre A que acompanyi a la proposició de l’oferta.
Quan es tracti d’avals o de certificats d’assegurança de caució, s’hauran d’incorporar directament
dins el sobre A, amb la resta de la documentació administrativa pertinent.
La garantia provisional respondrà del manteniment de les proposicions presentades per les
persones licitadores fins a l’adjudicació definitiva de la concessió. Aquesta garantia serà
confiscada a les persones candidates que retirin, de forma injustificada, la seva proposició abans
de l’adjudicació. També a les persones candidates que renunciïn, no aportin els documents exigits
en els plecs o no concorrin a la formalització de la concessió en el termini previst. Tot allò, sense
perjudici de l’exigència de la indemnització pertinent per danys i perjudicis causats a l’Ajuntament,
així com la resta de conseqüències previstes en l’ordenament jurídic.
La garantia provisional s’extingirà automàticament i es retornarà a les persones licitadores, de
forma immediata, després de l’acord d’adjudicació de la concessió. En qualsevol cas, la garantia
provisional serà retinguda a la persona licitadora de la proposició que hagi estat adjudicada, fins
que es constitueixi la garantia definitiva.
La persona que resulti adjudicatària podrà aplicar l’import de la garantia provisional per
complementar la garantia definitiva o bé constituir una nova garantia definitiva. En aquest darrer
cas, la garantia provisional es cancel·larà de forma simultània a la constitució de la definitiva.
Garantia definitiva
La persona adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 3% del valor del
domini públic, tal com figura a l’article 68 del RPELC. En cas que la persona candidata tingui
previst realitzar obres a les instal·lacions de la concessió, haurà d’aportar addicionalment un 3%
del valor del pressupost d’aquestes obres, conforme a l’article 62 de l’RPELC.
Els imports de la garantia definitiva són els següents:

LOT FINCA IBIM

EMPLAÇAMENT

GARANTIA
DEFINITIVA
MÍNIMA

Q1

244

Rambla Nova, 39 / Adrià

114, 93 €

Q2

246

Rambla Nova, 74 / Fortuny

306,49 €

Q3

249

Rambla Nova, 102

127,90 €

Q4

250

Plaça Verdaguer, s/n

114,93 €

Q5

251

Rambla Nova, 65 / Sant
Francesc

102,16 €
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Q6

328

Rambla Nova, 55 / Compte
de Rius

114,93 €

Q7

329

Rambla President Companys

38,49 €

Q8

890

Rambla Nova, 46

114, 93 €

Les garanties es podran prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic, d’acord amb els requisits de l’article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques (RGLCAP) i els models que figuren en els annexos III i IV de la
mateixa norma.
L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats s’hauran de dipositar a la Tresoreria
Municipal.
b) Mitjançant un aval, que es constituirà segons la forma i condicions establertes als articles 107 i
següents de l’LCSP i l’Annex V de l’RGLCAP. Aquest aval podrà ser emès per algun dels bancs,
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya. El document d’aval s’haurà de dipositar a la
Tresoreria Municipal.
c) Mitjançant un contracte d’assegurança de caució, que es formalitzarà d’acord amb els requisits
establerts per la normativa de contractació pública i l’Annex VI del RGLCAP, amb una entitat
asseguradora autoritzada. El certificat de l’assegurança s’haurà de lliurar a la Tresoreria
Municipal.
La garantia definitiva haurà de respondre pels conceptes següents:
a) L’efectivitat i la consecució de l’objecte d’aquesta concessió i dels compromisos assumits per

la persona adjudicatària.
b) Els desperfectes que s’ocasionin al domini públic o a serveis municipals per l’ús o l’explotació

de les activitats autoritzades.
c) El desallotjament dels bens objecte de la concessió, segons les condicions i requisits

determinats en aquests plecs o en la concessió, quan s’extingeixi aquesta per l’incompliment
de la persona adjudicatària.
d) La confiscació que es pugui decretar en els casos de resolució anticipada de la concessió, per

causa imputable al titular.
e) Les penalitats que s’imposin i les responsabilitats derivades de l’incompliment pel titular de les

condicions i obligacions establertes en aquests plecs o en la concessió.
f)

Els danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament amb motiu de l’ocupació i explotació dels
bens o per incompliment de la concessió, quan no sigui procedent la seva resolució.

g) Les despeses ocasionades per conductes o omissions de la persona adjudicatària que

l’Ajuntament no tingui obligació d’assumir.
h) El pagament de tributs i altres gravàmens exigits legalment o en aquests plecs i que estiguin

vinculats amb l'objecte de la concessió.
i)

Les indemnitzacions per danys i perjudicis produïts a tercers en execució de la concessió,
quan la persona adjudicatària en sigui declarada responsable.

j)

Les despeses de defensa jurídica en que incorri l'Ajuntament com a conseqüència de les
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reclamacions judicials de tercers per danys soferts derivats de l'execució de la concessió.
k) El compliment de les obligacions contractuals derivades de la legislació laboral, social i

mediambiental o d'altra naturalesa.
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l)

Les despeses de la publicitat i la formalització de la concessió.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a la persona
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantitat que correspongui. La
reposició es durà a terme en el termini de quinze dies naturals des de l’execució de la garantia.
De no complir-se amb aquesta obligació en el termini indicat, l’Administració podrà resoldre la
concessió.
Quan la garantia no sigui suficient per satisfer les responsabilitats que li afectin, l’Ajuntament
procedirà al cobrament de la diferència fins al total de l’import exigible mitjançant el procediment
administratiu de constrenyiment.
La garantia definitiva serà retornada a la persona adjudicatària un cop s’extingeixi la concessió,
sense la seva culpa, i quan s’hagin revertit de forma correcta els bens adscrits a favor de
l’Ajuntament. Aquesta devolució es produirà sempre que la garantia no es trobi afecta a cap tipus
de responsabilitat.
Per a ingressar la garantia, els licitadors es podran posar en contacte amb el servei de Tresoreria
de l'Ajuntament. La devolució s’efectuarà en la forma i els procediments determinats en la
legislació de contractació pública vigent.
En el cas de disminució de la garantia constituïda, la persona adjudicatària estarà obligada a
reposar-la en el termini màxim de 15 dies. Aquest termini s’iniciarà des de l’endemà que s’hagi
notificat la disminució de la garantia. Si aquesta no arribés a cobrir els imports exigibles, es podrà
reclamar per la via administrativa de constrenyiment. En cas que la persona adjudicatària realitzi
construccions fixes que suposin un increment de la superfície del quiosc, caldrà ajustar la
garantia definitiva.
La garantia definitiva es retornarà una vegada hagi transcorregut el termini de garantia (3 mesos
després de la data de la signatura de l’acta de recepció dels béns i instal·lacions que es
reverteixin a l’Ajuntament). Aquesta devolució estarà condicionada a que la concessió s’hagi
complert de forma satisfactòria, i sempre que no s’hagi resolt per causa imputable a la persona
adjudicatària.
Durant el termini del període de garantia la persona adjudicatària serà la responsable de l’aparició
de deficiències o vicis ocults en els béns que hagin de revertir a l’Ajuntament quan no siguin
detectats a l’acta de recepció, i llevat que siguin ocasionats per actuacions posteriors de
l’Ajuntament o d’una nova persona adjudicatària.
Clàusula 14a. Proposicions i documentació
a) Lloc i termini de presentació
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició respecte a cada lot, ni individualment ni
com a membre de més d’una unió temporal d’empreses. L'incompliment d'aquesta norma donarà
lloc a la inadmissió de totes les proposicions presentades.
Les proposicions, juntament amb la documentació, es presentaran a l’OMAC dins del termini de 30
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de licitació al Perfil del
contractant i al BOPT. Si l’últim dia d’aquest termini fos inhàbil, quedarà prorrogat fins al primer dia
hàbil següent. Durant aquest termini, les persones interessades podran examinar tots els
antecedents i documents referents als béns a l’Ajuntament.
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Dins el termini indicat i en l’horari d’admissió màxim d’escrits que en cada cas tinguin establerts els
respectius organismes públics, les proposicions també es podran presentar a les oficines de
Correus, en la forma que s'estableixi per reglament, en els registres de qualsevol administració
pública, d'acord amb el que preveu l'article 16, lletra 4) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en qualsevol de les
representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
En aquests casos, els licitadors hauran de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de
Correus o de presentació al corresponent registre públic i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, telegrama o fax al número 977296221, abans de les 24 h de
l’últim dia assenyalat per a la recepció de les proposicions. També es podrà anunciar per correu
electrònic a l’adreça que s’indiqui en el corresponent anunci de licitació bens@tarragona.cat. La
comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si existeix constància de
la transmissió i recepció, de les dates, del contingut íntegre de la comunicació i s’identifica el
remitent i el destinatari.
Un cop presentada la proposició d’oferta, aquesta no podrà ser retirada. La retirada injustificada
d'una proposició donarà lloc a la prohibició de contractar, prevista a l'article 71.2 de la LCSP.
La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, l’acceptació incondicionada de
les clàusules d’aquests plecs i la declaració que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’Ajuntament de Tarragona.
Els licitadors tindran el dret a no presentar, dins dels sobres de documentació formal, aquells
documents que ja estiguin en poder de l'Ajuntament. Aquesta darrera premissa serà així sempre
que es mantingui la vigència de les dades que obren en poder de l'Administració, i es faci constar
en la presentació de l’oferta en quin moment, expedient i departament han estat presentats (article
53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques).
Durant el termini de presentació d’ofertes, es podrà sol·licitar la visita a l’immoble objecte de
licitació dins d’aquest termini mitjançant l’adreça electrònica següent: bens@tarragona.cat
b) Formalitats i documentació
Les persones licitadores podran examinar i consultar les condicions i informacions d’aquest Plec
en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tarragona.
Cada persona licitadora presentarà (2) dos sobres, tancats i signats per ella mateixa o la persona
que la representi, en els quals s’haurà d’indicar:
•
•
•
•
•
•

El nom i cognoms o la raó social i denominació de la persona o entitat licitant, segons
correspongui.
El seu domicili fiscal.
Telèfon.
Correu electrònic.
Opcionalment, qualsevol altra dada de contacte per canals electrònics.
El títol del concurs d’adjudicació al que es presenti i el número d'expedient administratiu
assignat al concurs.

Els sobres respectius contindran:
- SOBRE A: Declaració responsable en relació a la documentació formal exigida per a prendre
part en la licitació (Annex II), i la documentació acreditativa de la constitució de la garantia
provisional.
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- SOBRE B: Documentació tècnica sobre els aspectes que es poden avaluar automàticament
(Annex III).

c) Contingut específic de cada sobre
Sobre A. Documentació administrativa i documentació tècnica a aportar pels licitadors
relativa als criteris d’adjudicació no avaluables automàticament
En aquest sobre s'inclourà la documentació següent:
- Declaració responsable (Annex II), en què indiqui que compleix les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració.
- Document original que acrediti la constitució de la garantia provisional i per l’import que s’indica
en aquest plec; o còpia del resguard emès per la Caixa Municipal quan la garantia s’hagi constituït
en efectiu davant d’aquesta mateixa.
- Document oficial acreditatiu de la situació d’atur o desocupació laboral i de la situació
d’incapacitat permanent absoluta o una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, si
s’escau.
Sobre B. Documentació tècnica a aportar per les persones licitadores relativa als criteris
d’adjudicació avaluables automàticament
En aquest sobre s'inclourà la documentació següent:
- Millora de l’import del cànon mínim anual per al lot a què es presentin (Annex III)
Confidencialitat
Respecte a la documentació de caràcter tècnic i econòmic, i de qualsevol altra informació
facilitada per les persones licitadores i que serveixi per a valorar les proposicions presentades i
seleccionar la més avantatjosa, seran aquestes persones les que hauran d’especificar, de forma
expressa i precisa, quina tindrà un caràcter confidencial i els motius o les circumstàncies
especials segons els quals s’hagi de reconèixer aquest caràcter.
Aquesta circumstància també s’haurà d’indicar de forma clara, sobreimpresa al marge o bé de
qualsevol altra forma, en els documents qualificats com a confidencials. En el supòsit que no
s’aporti aquesta declaració, l’òrgan d’adjudicació considerarà que cap document o dada tindrà
caràcter confidencial. En aquest darrer cas, no s’efectuarà cap reserva o protecció addicional de
confidencialitat i, per tant, podrà divulgar-la o posar-la de manifest als interessats en el
procediment del concurs.
En qualsevol cas, no seran admissibles, per improcedents, les declaracions genèriques o les que
declarin que tots els documents o que tota la informació tingui caràcter confidencial. Es podran
considerar de caràcter confidencial si continguessin secrets industrials, tècnics o comercials o
drets de propietat intel·lectual, en cas que la seva difusió a terceres persones pogués ser
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les entitats
del sector; o bé quan el seu tractament pogués ser contrari a les previsions de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afectarà
a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, bé
es produís en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.
En darrera instància, correspondrà a l’òrgan d’adjudicació decidir, després de fer la valoració
corresponent i de ponderar adequadament, i de forma proporcional, els interessos legítims en joc
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i els béns jurídics que s’hagin de protegir, quins documents i quina informació revestiran de
caràcter confidencial i hauran de ser protegits en quant a la seva divulgació.

d) Examen de les proposicions
SOBRE A
Finalitzat el termini de presentació de les proposicions, la Mesa de licitació, en un acte no públic,
procedirà a l’obertura del SOBRE A (documentació administrativa) de les persones licitadores i,
d’acord amb el que estableix la “clàusula 15 b) - SOBRE A” d’aquest Plec, comprovarà que la
declaració responsable compleixi, des del punt de vista formal i material, els requisits exigits per
les normes legals i reglamentàries d’aplicació. En particular, verificarà que la declaració
responsable estigui signada correctament i que contingui una declaració que abasti el compliment
de tots els requisits previs exigits per a participar en el procediment. S’aixecarà un acta sobre la
resolució de la Mesa de licitació.
Si la Mesa observés errors o omissions esmenables en la documentació presentada ho
comunicarà a les persones licitadores afectades. Aquestes podran corregir-los o esmenar-los en
el termini màxim de tres dies. Una vegada esmenats els errors o omissions de la documentació
presentada en el SOBRE A, la Mesa haurà de determinar les persones licitadores admeses i les
excloses de la licitació. També indicarà la Mesa, en el seu cas, les causes d’aquesta exclusió. Si
transcorregut el termini atorgat, la persona licitadora no esmenés la seva proposició, aquesta
quedarà definitivament exclosa del procediment.
Les condicions establertes legalment per a contractar hauran de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de les proposicions. Aquestes condicions hauran de mantenir-se en el
moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de l’LCSP.
Conforme amb l’article 140.3 de l’LCSP, les persones licitadores s’obligaran a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida.
SOBRE B
L’acte d’obertura del SOBRE B serà públic. La Mesa de licitació procedirà a l'obertura dels sobres
i procedirà a la valoració total de les ofertes presentades i s’elevarà la corresponent proposta a
l’òrgan de contractació. Aquesta proposta es correspondrà amb la de la persona licitadora que
hagi presentat l'oferta de contingut més avantatjós.
En aquells casos en què no resultés admissible cap de les ofertes presentades, la Mesa
proposarà que es declari deserta la licitació. Però l’òrgan adjudicatari no podrà declarar deserta
una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris
que figuren en aquest plec.
Els serveis tècnics municipals podran sol·licitar, a les persones admeses al procediment de
licitació, els aclariments que considerin necessaris en relació a les ofertes presentades. Podran,
també, sol·licitar els informes que estimin oportuns per a la seva valoració. Un cop efectuada la
valoració de les ofertes, conforme als criteris d’adjudicació de la concessió, en el termini màxim
d’un mes elevaran a la Mesa de licitació l’informe amb els resultats de la seva valoració.
La Mesa de licitació classificarà les ofertes licitadores per l’ordre decreixent de la puntuació
obtinguda amb l’aplicació dels criteris de valoració establerts en aquest plec. Després formularà
la proposta d’adjudicació de la concessió a favor de la proposició que contingui l’oferta més alta, i
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determinarà les persones licitadores que composaran la llista d’espera (vegeu clàusula 17a
d’aquest plec). Amb aquest motiu podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri pertinents.
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La Mesa no acceptarà aquelles proposicions que no assoleixin els requisits mínims establerts en
aquest plec, que modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec,
que continguin un error manifest en l’import de l’oferta ni totes aquelles en les quals la persona
licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la faci inviable.
Els actes d’exclusió de les persones licitadores, adoptats per la Mesa de licitació en el moment
d’obrir els SOBRES B, es podran impugnar amb un recurs d’alçada davant de l’òrgan
d’adjudicació.
Les ofertes presentades, bé siguin declarades admeses, o rebutjades sense obrir o bé aquelles
desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient. Una vegada s’adjudiqui la
concessió i transcorri el termini per a la interposició de recursos sense que s’hagin presentat, la
documentació que acompanyi a les proposicions quedarà a disposició de les persones
interessades. Si les persones licitadores no exercissin aquest dret, l’Ajuntament quedarà
autoritzat per a destruir aquesta documentació quan hagi transcorregut un any des de
l’adjudicació del concurs.
Un cop finalitzi la sessió de la Mesa, s’estendrà una acta que inclourà fidelment tot allò
esdevingut. L’acta s’haurà de signar per totes les persones integrants de la Mesa de licitació.
La proposta d’adjudicació no crearà cap dret en favor de la persona que hagi proposat l’oferta
guanyadora del concurs, mentre no existeixi un acord o resolució definitiva de l’òrgan adjudicatari.
Les dates de les reunions de les Meses, incloses les modificacions del seu calendari, es
publicaran en el Perfil de Contractant a l’enllaç https://seu.tarragona.cat/pdc
e) Conseqüències derivades de la presentació de les ofertes
Les proposicions hauran d’ajustar-se al contingut dels plecs i la seva presentació suposarà que la
persona licitadora acceptarà, de forma incondicionada, el contingut de la seva oferta, sense cap
excepció ni reserva.
La proposició que sigui adjudicada, en aquest procediment, es considerarà vinculant per a la
persona adjudicatària en quant a tots aquells aspectes considerats en el procés de valoració de
les ofertes i que haguessin determinat l’adjudicació de la concessió.
f) Classificació i requeriments de documentació
L'òrgan de contractació classificarà les persones candidates admeses en forma decreixent.
Requerirà a la persona que hagi estat classificada en primer lloc per tal que, en un termini màxim
de deu dies hàbils des de la recepció de la notificació d’adjudicació, presenti la documentació
següent, degudament numerada i relacionada:
a) Relació numerada dels documents que conté el SOBRE A, amb indicació d’una adreça de
correu electrònic i una adreça postal per, si escaigués, formular el corresponent requeriment de la
documentació que falti en el mateix sobre.
b) La documentació que acrediti la personalitat de la persona licitadora, mitjançant DNI o
document equivalent. Quan la persona licitadora no actuï en nom propi, o es tracti d'una persona
jurídica, a més del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el
poder notarial per a representar a l’entitat, i també l’escriptura de constitució de la societat. Els
actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre, quan la normativa aplicable ho exigeixi. En el cas que no fos exigible la
inscripció registral, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acta fundacional inscrits, si escaigués, en el corresponent registre oficial.
Quan la persona licitadora sigui una UTE que no hagi estat constituïda en el moment de
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celebrar-se el concurs d’adjudicació, haurà d’aportar el compromís de la seva futura constitució,
així com els percentatges de participació que correspondran a cada una de les empreses que
integrin la UTE i la identitat de la persona que la representarà.
La capacitat d’obrar de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, o
d’estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’acreditarà mitjançant la
inscripció en els Registres o bé la presentació de les certificacions que s’indiquen a l’Annex I de
l’RGLCAP, segons el tipus de contracte que s’escaigués.
La capacitat d’obrar de les persones físiques o jurídiques d'estats no pertanyents a la Unió
Europea es justificarà segons allò previst a l'article 68 de l’LCSP.
c) Documentació acreditativa que la persona sol·licitant compta amb una experiència mínima de 5
anys en l’explotació de quioscos o establiments de premsa, flors, aliments o loteries.
d) Les persones estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols, en qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera
directa o indirecta, puguin sorgir de la concessió. Hauran de presentar també la renúncia al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre a la persona licitadora.
e) Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social en la forma prevista als articles 13, 14, 15 i 16 de l’RGLCAP. En cas que la persona
licitadora ho autoritzi explícitament, aquesta documentació l’obtindrà d’ofici l’Ajuntament.
f) Documentació acreditativa de disposar de les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil
pels danys i perjudicis que es causin a l’Ajuntament, a qualsevol persona física o jurídica, o a
d’altres béns jurídicament protegits, que siguin conseqüència directa o indirecta del gaudi, ús i
explotació de la concessió, d’acord amb el que prevegin aquests plecs.
g) Justificant d’haver constituït la garantia definitiva.
h) Justificant d’haver abonat l'import dels anuncis de licitació.
Els documents hauran de ser originals o còpies d’aquests que tinguin el caràcter d’autèntiques,
tal com prescriu la legislació vigent.
L’Ajuntament sol·licitarà d’ofici a la Tresoreria Municipal la documentació que acrediti que
l’adjudicatari es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries amb aquesta Corporació
municipal.
Clàusula 15a. Renúncia i desistiment
Abans de resoldre l’adjudicació de la concessió, l’òrgan d’adjudicació podrà renunciar o desistir
del procediment del concurs per raons d’interès públic, degudament justificades a l’expedient.
Aquestes circumstàncies es notificaran als licitadors. També podrà desistir del procediment,
abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació
de la concessió o de les reguladores del procediment d’adjudicació; en aquest últim supòsit es
compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut, fins l’import
màxim de 100 euros, prèvia justificació.
Clàusula 16a. Adjudicació
De forma prèvia i condicionant per a l’adjudicació, l’Ajuntament requerirà a la persona licitadora
que hagi presentat la proposició més avantatjosa per a què, dins del termini de deu dies hàbils
després de rebre el corresponent requeriment, presenti la documentació obligatòria que es
detalla en aquest plec.
El moment determinant per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits
per contractar amb l'Administració serà el dia de finalització del termini de presentació de les
proposicions del concurs.
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Si la persona licitadora no complís adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que ha retirat la seva oferta. En aquest cas l’Ajuntament demanarà la mateixa
documentació al licitador següent, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes
respectives.
L’adjudicació s’haurà d’acordar en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’obertura
pública de les proposicions. Les persones licitadores estaran obligades a mantenir les condicions
de les seves ofertes durant aquest mateix termini.
Transcorregut el termini de dos mesos sense haver-se efectuat l’adjudicació, les persones
licitadores tindran dret a retirar la seva proposta. En conseqüència, se les tornarà o cancel·larà la
garantia que haguessin constituït.
L'acord de l'òrgan d’adjudicació s'haurà d'acomodar a la proposta de la Mesa de licitació, llevat
que la proposta de la Mesa es considerés realitzada amb infracció de l'ordenament jurídic.
S’exceptuarà el supòsit en què la infracció afecti exclusivament la persona licitadora en favor de
la qual es realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació es farà sobre la proposició següent en
l’ordre de puntuació i que no estigui afectada per la infracció indicada.
La resolució de l’adjudicació haurà de motivar-se, notificar-se a les persones licitadores i, de
forma simultània, publicar-se en el Perfil de Contractant amb indicació del termini en què s’hagi
de formalitzar la concessió.
Si quan s’apliquin els criteris d’adjudicació es produís una situació d’empat, es tindrà en compte
l’ordre de prioritat següent:
1.- La persona licitadora que tingui reconeguda una situació d’atur o desocupació laboral.
2.- La persona licitadora que tingui reconeguda una situació d’incapacitat permanent absoluta
o una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
3.- Si persistís la situació d’empat amb les anteriors regles, es determinarà l’adjudicació
mitjançant un sorteig de forma pública.
En compliment del que preveu la disposició addicional 15a de la LCSP, les notificacions i
comunicacions derivades del procediment d’adjudicació es faran per mitjans exclusivament
electrònics, sens perjudici del que disposa el punt segon de la mateixa disposició legal sobre les
comunicacions orals.
Clàusula 17a. Llista d’espera per a futures vacants
Una vegada es resolgui l’adjudicació, les persones candidates que no haguessin estat
adjudicatàries de cap dels lots del concurs i que complissin tots els requisits exigibles per a
concórrer a l’adjudicació, seran incloses en una llista d’espera per a futures vacants d’adjudicació.
Aquestes persones seran cridades per l’Ajuntament per cobrir qualsevol de les vacants que es
produís en l’adjudicació dels quioscs d’aquest Plec. La crida es farà seguint l’ordre de puntuació
elaborat per la Mesa de licitació i es mantindran les mateixes ofertes presentades a la licitació. En
cas d’empat, es realitzaria un sorteig de forma pública.
En qualsevol cas, l’adjudicació per vacant en la concessió es concedirà exclusivament pel temps
que resti fins a l’extinció de la concessió adjudicada al titular original. La persona candidata
proposada per a la vacant haurà de mantenir els requisits i condicions previstes als plecs i sempre
que no hagi renunciat expressament davant de l’Ajuntament als seus drets. Per acreditar aquest
extrem se li exigirà una nova declaració al respecte quan sigui proposada per a l’adjudicació de la
vacant. En cas que no compleixi els requisits i condicions corresponents, es cridarà, de forma
successiva, la persona candidata que segueixi en l’ordre de puntuació indicat a la llista d’espera.
Serà motiu de baixa de la llista d’espera de la persona candidata si no acceptés o formalitzés
l’oferta sobre algun del/s lot/s pels quals hagués licitat en el seu moment.
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La llista d’espera per a futures vacants tindrà una vigència de 2 anys des de la data en què
s’aprovin definitivament els plecs.
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Clàusula 18a. Formalització i perfeccionament del contracte
L’atorgament de la concessió es perfeccionarà amb la seva formalització, mitjançant un document
administratiu. Aquest document s’ajustarà amb exactitud a les condicions de la licitació i
constituirà el títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Si la persona adjudicatària
sol·licités que la concessió es formalitzés amb escriptura pública, serien del seu càrrec les
despeses que se’n derivessin.
La concessió demanial, perfeccionada amb el requisit imprescindible de la seva correcta
formalització, permetrà practicar qualsevol acte d’ocupació privativa o ús especial dels bens de
domini públic objecte de la concessió. A partir de la formalització, la persona adjudicatària i
l’Ajuntament quedaran obligats al compliment efectiu de la concessió i els seran aplicables les
disposicions que regeixen els seus efectes, compliment i extinció.
La concessió es formalitzarà abans dels 15 dies hàbils següents a comptar des de la notificació
de l’adjudicació.
En el cas que la persona adjudicatària sigui una unió temporal d’entitats haurà de presentar
davant l’òrgan d’adjudicació, en el termini de 10 dies previs a la formalització de la concessió,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal.
En el cas que no es pugui formalitzar la concessió en el termini assenyalat per causes imputables
a la persona adjudicatària, aquesta perdrà la garantia i haurà d’indemnitzar l'Ajuntament pels
danys i perjudicis ocasionats.
Amb caràcter previ a la formalització de la concessió, la persona adjudicatària de la concessió
haurà de presentar a l’Ajuntament una fotocòpia, legitimada o confrontada, de les pòlisses
d’assegurança exigibles, les condicions particulars i generals que les regulin i els rebuts de
pagament de les primes del període en vigor. Hauran de mantenir aquesta documentació
anualment actualitzada i vigent. En cas que el capital assegurat no cobreixi les responsabilitats
en què pugui incórrer la persona adjudicatària, aquesta quedarà exclusivament i personalment
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que ocasioni. La persona adjudicatària estarà
obligada a mantenir indemne l’Ajuntament per qualsevol acció o responsabilitat que es pugui
exercitar contra aquest derivada de l’explotació i activitat de la concessió.
L’execució de la concessió només podrà iniciar-se amb la seva prèvia formalització.
Amb caràcter general, la persona concessionària assumirà les despeses següents:
1- Els costos i honoraris de redacció dels projectes d’obres i instal·lacions, visats dels mateixos,
de direcció d’obra, com també els relatius al projecte d’activitat i les certificacions tècniques i de la
coordinació en matèria de seguretat i salut, cas que n’hi hagi.
2- Els costos derivats de la formalització notarial de la concessió mitjançant l’atorgament
d’escriptura pública.
3- Els impostos i les taxes de tramitació dels expedients de sol·licitud de les diferents llicències i
autoritzacions que, segons la normativa sectorial aplicable, s’exigeixin per la prestació de
l’activitat i l’aprofitament atorgat.
4- Les primes derivades de les assegurances exigides en aquest Plec de condicions.
6- Els impostos, drets, taxes i qualsevol altres gravàmens i exaccions o recàrrecs que es meritin
segons les disposicions vigents, per la condició de titular d’una concessió per l’ús i aprofitament
del domini públic.
7- Pel desallotjament del domini públic ocupat, amb les responsabilitats de tot ordre que se’n

Plaça de la Font 1 · 43003 TARRAGONA · Tel. 977 29 61 00 · NIF P-4315000-B · www.tarragona.cat

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Plec de clàusules (ENI): 2019-18-G750-3850210-Plecs generals
quioscs (FT)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: GU61D-8WDY1-7M4Y9
Data d'emissió: 13 de Maig de 2022 a les 11:03:03
Pàgina 20 de 39

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- [02.04] Cap de Gestio de Patrimoni Municipal de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA
.Signat 13/05/2022 09:47

SIGNAT
13/05/2022 11:02

2.- [02.00] Secretari General de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 13/05/2022 11:02

derivin.
8- De les despeses i indemnitzacions per danys i perjudicis que es causin a l’Administració o a
tercers, usuaris o no, o al domini públic, independentment de si respon a una conducta ajustada o
no a la concessió, com si és per acció o per omissió.
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9- Les penalitzacions per incompliments de les obligacions dels plecs.
10- Les despeses derivades de l’auditoria dels comptes d’explotació, si escau.
11- Formalitzar les declaracions per a la incorporació en el cadastre immobiliari dels immobles
objecte de la concessió i les seves alteracions, conforme el que preveu el Reial Decret legislatiu
1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
12.- De les despeses derivades dels anuncis de convocatòria de licitació, fins a un màxim de
1.500 €.
Quan per causes imputables a la persona adjudicatària no s’hagi formalitzat la concessió dins el
termini indicat, l’Ajuntament podrà entendre que haurà retirat la seva oferta. En aquest cas podrà
sol·licitar la documentació a la següent persona licitadora, segons l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes.
Les entitats que hagin concorregut amb una oferta conjunta de licitació hauran de presentar, un
cop s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió
temporal d’entitats (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant, o de la
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin de la concessió fins a la seva extinció.
La formalització de la concessió s’anunciarà, de forma immediata, en el Perfil de Contractant de
l’òrgan d’adjudicació.
Clàusula 19a. Condicions generals de la concessió
La gestió i explotació de la instal·lació s’haurà d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos
comptadors des de la formalització en document administratiu, o en escriptura pública si fos el
cas, de la concessió, excepte per causa justificada. En cas contrari, es considerarà extingida la
concessió.
La persona adjudicatària, a més de les obligacions legals derivades de la seva condició de titular
d’una concessió d’ús d’un bé de domini públic, amb la destinació estipulada, i de les que
provinguin de la resta de clàusules d’aquest Plec, tindrà les obligacions següents:
- Respectar l’objecte i la finalitat de la concessió i les seves instal·lacions i, per tant, destinar el
quiosc a les activitats pròpies i específiques que constitueixin la finalitat de la concessió. No podrà
destinar-lo a d’altres usos no autoritzats ni sobrepassar els límits d’ocupació del domini públic que
corresponguin a la instal·lació del quiosc.
- Atendre puntualment els pagaments dels cànons de la concessió segons la meritació que s’hagi
previst per al seu quiosc, així com qualsevol altra taxa o tribut derivada de la titularitat de la
concessió o la seva activitat d’explotació.
- Complir estrictament les condicions i obligacions previstes en els plecs de condicions i els
compromisos assumits en la proposició que va presentar al concurs i que van ser valorats en el
moment de l’adjudicació. També haurà de complir amb l’establert en la normativa general i
sectorial que escaigui, amb la inclusió de les resolucions i directrius dictades per les
administracions que hagin d’interpretar o executar aquestes normatives.
- Construir sobre el bé atorgat, al seu exclusiu càrrec i risc, l’obra o instal·lació que hagi descrit a
la proposició, si s’escaigués. Aquesta construcció es realitzarà amb l’estricta subjecció a les
instruccions i vistiplau que els serveis tècnics municipals estableixin, amb ple compliment de la
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- Sol·licitar i obtenir les autoritzacions o llicències exigibles per la naturalesa de l’activitat i
comunicar a l’Ajuntament l’obertura de l’establiment. El fet de no obtenir aquestes autoritzacions,
o la seva extinció, serà causa de resolució de la concessió sense dret a cap tipus d’indemnització
ni rescabalament.
- Obrir la instal·lació quan disposi de la totalitat de requisits tècnics i legals per al seu
funcionament.
- Complir amb les condicions específiques de l’activitat del quiosc, tal com s’estableixi al Plec de
prescripcions tècniques.
- Constituir en la forma adequada i, en el seu cas, reposar en la Tresoreria de l’Ajuntament les
garanties exigides en aquest plec de condicions.
- Permetre que els serveis tècnics municipals puguin inspeccionar, en qualsevol moment, la
construcció o la instal·lació i els serveis de la concessió per comprovar que s’ajustin a les
normatives aplicables.
- Assumir el pagament de totes aquelles taxes i impostos municipals que derivin de la construcció
o execució de les obres, com aquells altres pagaments obligats que siguin aplicables d’acord amb
la normativa vigent. La persona adjudicatària haurà de donar-se d’alta en el padró dels tributs i
taxes que corresponguin i formalitzar la domiciliació bancària pertinent, una vegada adjudicada la
concessió.
- El compliment de les obligacions hipotecàries i de la seva cancel·lació, quan correspongui.
- Sol·licitar i obtenir, si procedís, de l’Ajuntament de Tarragona la preceptiva llicència per a
realitzar qualsevol obra, construcció o instal·lació no prevista inicialment en la concessió, amb la
concreció de quina seria la seva finalitat.
- La persona adjudicatària serà la responsable única i exclusiva del compliment puntual i regular
de totes les disposicions vigents en matèria tributària, laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals i en
matèria mediambiental. Caldrà que la persona adjudicatària justifiqui el compliment d’aquestes
obligacions quan se li requereixi.
- Haurà de complir amb la normativa de consum, salut i seguretat alimentària, consum de tabac i
begudes alcohòliques, publicitat, residus i aquella altra que sigui d’aplicació.
- Proporcionar la informació o qualsevol altra documentació que li requereixi l'Ajuntament.
- Disposar d’una cobertura de riscs amb una quantia mínima de cent cinquanta mil euros
(150.000 €). L’Ajuntament podrà obligar, de forma motivada, a la persona adjudicatària a
incrementar el capital assegurat o a millorar les prestacions de l’entitat asseguradora; la persona
adjudicatària haurà de promoure les oportunes modificacions de la pòlissa i assumir-ne el seu
cost. Les persones adjudicatàries hauran de mantenir en vigor aquestes assegurances durant tot
el termini d’execució i vigència de la seva concessió. L’Ajuntament podrà exigir en qualsevol
moment de les obres l’acreditació de la vigència de les pòlisses que corresponguin i el rebut
acreditatiu del pagament de les seves primes. No disposar d’aquestes pòlisses vigents serà
causa suficient per la imposició de les penalitzacions previstes en els plecs.
- Satisfer totes les despeses que derivin del compliment de la concessió: els contractes de serveis
per les escomeses, temporals o definitives, d’aigua i electricitat i de qualsevol altre servei
necessari per a l’execució de l’obra o explotació de l’activitat. Les despeses derivades dels
consums d’aquests serveis seran per compte i a càrrec exclusiu de la persona adjudicatària i
hauran de celebrar-se directament per aquesta amb les companyies subministradores del servei.
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- Formalitzar les declaracions per a la incorporació en el cadastre immobiliari dels immobles
objecte de la concessió i les seves alteracions.
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- Abandonar i deixar lliure, a disposició de l’Ajuntament de Tarragona, els espais i els bens de
domini públic utilitzats, una vegada s’extingeixi la concessió per qualsevol causa i de conformitat
amb allò regulat.
- Presentar la documentació o subministrar la informació que, durant la vigència de la concessió,
li exigeixi l’Ajuntament i complir els requeriments que se li efectuïn.
- Introduir totes les modificacions en la concessió que l’Ajuntament li imposi en el marc de les
seves prerrogatives legals, sens perjudici de la corresponent revisió de les obligacions
econòmiques que aquesta modificació pogués suposar.
- Executar al seu càrrec les obres que corresponguin sobre l’objecte de la concessió, amb inclusió
de les de caràcter provisional que siguin necessàries per mantenir la continuïtat de les activitats
afectades. També les de caràcter definitiu quan s’extingeixi la concessió, si escaiguessin.
- Posar a disposició de l’Ajuntament totes les construccions i instal·lacions, amb les seves
accessions i millores realitzades. Aquestes construccions revertiran a l’Ajuntament en perfecte
estat de conservació, lliures de càrregues i gravàmens, i buides, sense que la persona
adjudicatària tingui dret a cap mena de contraprestació. Tanmateix, l’Ajuntament podrà optar per
exigir l’enderroc, si així ho acordés.
- Les altres obligacions derivades de l’exercici de les potestats que corresponen a l’Ajuntament i
les previstes en els plecs.
Clàusula 20a. Obligacions generals de la persona adjudicatària
a) El quiosc haurà de ser explotat de forma permanent i directament per la persona adjudicatària,
amb la prohibició expressa d’arrendar-lo o qualsevol altra forma de cessió a tercers, sense
autorització municipal. Resta prohibida la venda únicament a través de màquines de venda
automàtica (vending) o sense personal.
b) Ha de realitzar tasques d’informador municipal en general, com a punt d’informació de les
activitats culturals, turístiques i esportives que es duguin a terme al municipi.
c) L’horari de funcionament i obertura comercial del quiosc s’haurà d’ajustar a la normativa
d’aplicació en matèria de comerç interior i horaris comercials.
d) La persona adjudicatària acceptarà la recepció del quiosc en les condicions de conservació en
el moment del seu lliurament. Quedarà obligat a la conservació i reparació al seu càrrec de les
instal·lacions i del seu entorn i, en general, de tot el domini públic objecte de la concessió. També
estarà obligat al seu manteniment, en constant i adequat estat de funcionament, seguretat,
neteja, ornament, salubritat i vigilància durant tota la vigència de la concessió.
e) Quedarà prohibit executar obres o alterar o modificar qualsevol element integrant del quiosc i
de les seves instal·lacions annexes, sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament. No obstant, en
cas de ser necessàries i autoritzar-se, la persona adjudicatària assumirà el seu cost. Aquestes
obres i instal·lacions quedaran en propietat de l’Ajuntament, hauran de ser objecte d’informe
favorable previ dels serveis tècnics municipals i hauran de disposar de la preceptiva autorització
municipal. Les obres que realitzi la persona adjudicatària no donaran dret a indemnització en cas
que no s’hagin amortitzat en la seva totalitat a la fi de la concessió. Aquestes obres tampoc
atorgaran cap dret a la pròrroga de la concessió. La persona adjudicatària haurà d’assumir el cost
del mobiliari o del material addicional que consideri necessari per posar en marxa la concessió.
Aquest material i mobiliari serà propietat de la persona adjudicatària, que no tindrà dret a cap
tipus d’amortització o traspàs un cop finalitzada la concessió.
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f) Complir amb les obligacions dels àmbits laboral, social, fiscal, mercantil i mediambiental.
També restarà obligada per les disposicions vigents en matèria de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball. L’incompliment d’aquestes obligacions per part de la persona adjudicatària no
implicarà cap responsabilitat per a l’Ajuntament. Sens perjudici d’això, l’Ajuntament podrà
requerir-la per tal que acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.
g) No podrà usar l’espai exterior del quiosc com a zona d’emmagatzematge o exposició d’articles.
En cas que fos autoritzada expressament per l’Ajuntament, quedarà condicionada a la prèvia
autorització municipal i al pagament de la taxa que correspongui.
h) Pel que fa a la publicitat comercial de l’establiment, només s’admetrà aquella que faci referència
als productes autoritzats per a la seva venda en el propi quiosc. La col·locació de publicitat estarà
subjecta a l’autorització expressa pertinent, i conforme a la normativa tècnica per a la seva
instal·lació. No s’admetrà la instal·lació de pantalles lluminoses.
i) Donar-se d’alta al Registre municipal sanitari d'establiments alimentaris, en cas que l’activitat
sigui de caràcter alimentari.
j) Les extensions comercials i expositors del quiosc s’atendran a les normes i taxes municipals que
les regulen.
k) Qualsevol relació jurídica, contracte o conveni que la persona adjudicatària conclogui amb
terceres persones tindrà caràcter estrictament privat i no serà, en cap cas, font d’obligacions per a
l’Ajuntament.
l) La persona adjudicatària no podrà utilitzar el nom de l’Ajuntament de Tarragona en les seves
relacions amb terceres persones, bé sigui per a la facturació de proveïdors o qualsevol altra
relació que pugui tenir amb persones al seu servei o amb les que mantingui relacions comercials
o professionals. Serà també l’única responsable de la gestió del servei.
m) Serà per compte de la persona adjudicatària haver de reparar o reposar tots els béns o serveis
de tercers, públics o privats, afectats com a conseqüència de la instal·lació, gestió i explotació del
quiosc. En cas de produir danys de la seva responsabilitat, haurà de restablir-ne les condicions
primitives. No obstant, si les afectacions o els danys fossin conseqüència immediata i directa
d’una ordre per escrit de l’Ajuntament, s’aplicarà la normativa general bàsica sobre la contractació
administrativa o sobre la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, atenent a la
vinculació d’aquella al títol concessional.
n) Assumirà la totalitat de les despeses que puguin correspondre pel subministrament d’energia
elèctrica i abastament d’aigua. Haurà de contractar, pel seu compte, els serveis amb les
respectives empreses subministradores. Haurà d’autoritzar el canvi de nom dels
subministraments a favor de l’Ajuntament de Tarragona des del moment que deixi d’ocupar la
concessió, sigui quina sigui la seva causa.
o) No podrà hipotecar ni gravar mitjançant qualsevol altre dret real de garantia el títol de la
concessió o qualsevol tipus de béns afectes a aquesta.
p) No podrà transmetre, mitjançant negocis jurídics entre vius o per causa de mort, o mitjançant la
fusió, absorció o escissió de societats el títol de la concessió o qualsevol tipus de bens
relacionats, sense la prèvia autorització municipal.
q) No podrà establir cap mena de discriminació amb respecte a les persones usuàries.
r) Haurà de comunicar a l’Ajuntament, de forma immediata, la seva jubilació, incapacitat laboral
per a l’exercici de l’activitat o, cas que fos una societat, l’extinció de la personalitat jurídica.
Clàusula 21a. Drets de la persona adjudicatària
Els seus drets s’originaran per la condició jurídica de titular d’una concessió administrativa d’ús
del domini públic i li seran reconeguts per la normativa patrimonial, amb l’adaptació que
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correspongui del present plec de condicions.
Per tant, li correspondran els drets següents:
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a) A ocupar, gaudir i gestionar, de forma privativa, el bé de domini públic atorgat, d’acord amb els
condicionants previstos en aquest Plec de condicions.
b) Ésser respectat per qualsevol tercera persona en la seva condició de titular de la concessió
administrativa i rebre la protecció pertinent de l’Administració, dins l’àmbit de les seves potestats.
c) Explotar l’activitat derivada de la gestió de la instal·lació, amb subjecció a les prescripcions
establertes en aquest plec i en la resta de preceptes legals que siguin d’aplicació per raó de la
matèria.
d) Percebre el pagament del preu, si escaigués, directament de les persones usuàries i les
proveïdores pels serveis i activitats prestats.
e) Ésser rescabalada dels danys acreditats i efectius que se li hagin produït quan l’Ajuntament,
per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, hagi rescatat o modificat la concessió.
f) Proposar a l’Ajuntament aquelles modificacions que estimi oportunes, que suposin una millora
de les activitats objecte de la concessió i que no estiguin previstes a la proposició o en els plecs.
g) A utilitzar les xarxes socials per a difondre els productes que vengui o comercialitzi, d’acord
amb la normativa aplicable.
h) A gaudir del dia de descans setmanal i del mes natural de vacances que li correspongui segons
la legislació laboral aplicable.
Clàusula 22a. Drets i potestats de l’Ajuntament
La concessió tindrà una naturalesa administrativa. En conseqüència, l’Ajuntament tindrà les
prerrogatives d’interpretar-la, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-la per
raons d’interès públic, suspendre la seva execució i acordar-ne la resolució i els seus efectes.
Les resolucions dels òrgans municipals tindran caràcter immediatament executiu i exhauriran la
via administrativa, sens perjudici del dret de la persona adjudicatària a la seva impugnació davant
de la jurisdicció competent.
L’Ajuntament, com a administració atorgant de la concessió demanial i sense perjudici de
l’establert en la normativa patrimonial i en aquest plec tindrà, a més, les facultats següents:
a) Ordenar discrecionalment les modificacions que exigeixi l’interès públic, amb la indemnització,
si escaigués, a la persona adjudicatària pels danys i perjudicis ocasionats.
b) Inspeccionar en qualsevol moment els bens objecte de la concessió, les instal·lacions o les
construccions i requerir la documentació vinculada a la seva activitat.
c) Ordenar i exigir a la persona adjudicatària que ajusti la seva conducta, l’ús del domini públic o
l’activitat als termes indicats a la concessió i adoptar les accions i mesures correctores pertinents
en cas que s’incompleixi aquest punt.
d) Percebre els ingressos que la persona adjudicatària estigui obligada a satisfer, amb ús de la
via de constrenyiment en cas que incompleixi els seus deures de pagament.
e) Sancionar a la persona adjudicatària per qualsevol infracció prevista per les ordenances
municipals que tingui relació directa o indirecta amb la concessió, i per les previstes en aquest
Plec, sens perjudici de les sancions que puguin imposar altres administracions competents per
raó de la matèria.
f) Reclamar de la persona adjudicatària aquelles indemnitzacions i rescabalaments, derivades de
la concessió, que l’Ajuntament li hagi satisfet i no li corresponguin.
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g) Resoldre la concessió per incompliment molt greu de la persona adjudicatària.
h) Rescatar la concessió.
i) Extingir la concessió per qualsevol de les causes previstes en el present plec.
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j) La resta de drets derivats al seu favor del present plec de condicions, de l’atorgament de la
concessió i per la naturalesa de la mateixa.
k) Suspendre la vigència i efectivitat de la concessió quan raons d’interès públic o de seguretat
així ho aconsellin, la qual cosa no generarà dret a reclamar cap tipus d’indemnització ni
compensació.
Clàusula 23a. Inspecció i control de la concessió
L’Ajuntament de Tarragona supervisarà l'execució de la concessió, adoptarà les decisions i
dictarà les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de l’objecte de la
concessió. Aquesta supervisió s’efectuarà conforme al Plec de condicions i l’oferta adjudicada.
L’Ajuntament comprovarà que els espais adscrits a la concessió s’ajustin a l’objecte, usos,
activitats i finalitats previstos. Li correspondrà emetre aquells informes que siguin necessaris i els
derivats de les peticions presentades per la persona adjudicatària sobre incidències derivades de
l’activitat. L’Ajuntament proposarà les solucions adequades per a resoldre aquestes incidències,
incloses, si escaigués, les mesures cautelars i sancionadores corresponents.
L’Ajuntament exercirà, amb la col·laboració dels serveis tècnics, jurídics i econòmics municipals,
mitjançant les potestats d’inspecció i requeriment corresponents, les funcions següents:
a) Subscriure, si escau, juntament amb la persona adjudicatària, l'Acta o informe d'inici de

l’ocupació del domini públic.
b) Subscriure, si escau, juntament amb la persona adjudicatària, l'Acta o informe de reversió

dels bens.
c) Així mateix, una vegada finalitzada la concessió, li correspondrà informar sobre la devolució

de la garantia definitiva constituïda pel concessionari.
d) Rescatar la concessió abans del seu venciment, si ho justifiquessin circumstàncies d'interès

públic.
e) Inspeccionar i fiscalitzar les obres, incloses les de conservació i manteniment, i les

instal·lacions i l’activitat d’explotació de la concessió.
f)

Requerir qualsevol documentació relacionada amb l’objecte de la concessió i dictar les ordres
per ajustar les obres als requeriments tècnics.

g) Imposar a la persona adjudicatària les sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi

comès, si escaigués.
h) Autoritzar les modificacions de la concessió per raons d’interès públic.
i)

La resta de facultats i drets relatives a les obligacions de la persona adjudicatària, en virtut de
les clàusules dels plecs i de la normativa que afecti als béns i instal·lacions objecte de
concessió.

Clàusula 24a. Règim de penalitzacions
La persona adjudicatària serà responsable i podrà ésser penalitzada, tant per l’Ajuntament de
Tarragona com per qualsevol altra administració competent per raó de la matèria. Serà
responsable per qualsevol infracció prevista a l’ordenament jurídic que tingui relació, directa o
indirecta, amb l’execució de les activitats incloses en la concessió. Si qualsevol de les
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conductes descrites tinguessin una equivalència a la norma sectorial aplicable, se sancionaran
d’acord amb aquesta última.
En cas que la persona adjudicatària incomplís el seus deures o obligacions, l’Ajuntament obrirà
un període d’actuacions prèvies, li concedirà un tràmit d’audiència i li atorgarà un termini màxim
d’un mes per a què esmeni els seus incompliments. La corporació podrà adoptar, si escaigués,
aquelles mesures cautelars que consideri pertinents. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi esmenat l’incompliment, l’Ajuntament podrà iniciar el procediment de penalització
corresponent, d’acord amb el quadre d’infraccions sobre el domini públic següents:
Lleus
a) La manca de cura en la reparació, conservació, manteniment i neteja del quiosc i del seu entorn.
b) L’incompliment, o el compliment defectuós, de les obligacions de la persona adjudicatària que
suposi deficiències en la gestió de la concessió, quan no suposi actuacions doloses, i que no posin
en perill la integritat física de les persones o les coses, ni comporti la reducció de la vida útil dels
bens objecte de la concessió.
c) La manca d’atenció als requeriments efectuats per l’Ajuntament en relació amb la reparació,
conservació manteniment i neteja del quiosc i del seu entorn.
d) La manca de presentació de documentació requerida per l’administració municipal relativa a la
prestació del servei.
e) El tancament injustificat del quiosc durant quinze dies consecutius dins del mes natural.
f) Qualsevol altre incompliment de les obligacions, condicions o prohibicions de la concessió no
tipificat com a falta greu, o molt greu, que prevegi els plecs.
Greus
a) L’incompliment de les obligacions de reparació, conservació i manteniment del quiosc o del
domini públic objecte de la concessió que causi pertorbacions, o alteracions greus, en el seu
funcionament, sempre i quan no suposi la seva total inutilització.
b) La modificació dels elements del quiosc o del domini públic objecte de la concessió, sense
l’autorització prèvia municipal.
c) L’incompliment, o el compliment defectuós, de les obligacions de la persona adjudicatària que
causi lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims de les persones, o que escurci la
vida útil dels bens objecte de la concessió o en menyscabi el seu valor econòmic.
d) L’incompliment reiterat de l'horari o el règim d'obertura establert.
e) La demora en el pagament del cànon de més de tres mesos i menys de sis mesos.
f) La desobediència, per part de la persona adjudicatària, de les disposicions de l’Ajuntament
sobre la reparació, conservació i manteniment del quiosc o del domini públic objecte de la
concessió.
g) Aquelles actuacions que, per la seva negligència, perjudiquin als usuaris de les activitats i als
interessos de l’Ajuntament.
h) Una actuació professional deficient, o contrària a la pràctica professional, tant pel que fa a la
gestió del servei en general com en l’atenció al públic, per part de la persona adjudicatària o el
personal al seu càrrec.
i) El falsejament de la informació que ha de facilitar la persona adjudicatària en compliment
d’aquest plec.
j) L'actuació de la persona adjudicatària que doni lloc a la depreciació del domini públic o de les
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instal·lacions.
k) Col·locar publicitat comercial aliena a l’establiment.
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l) Instal·lar màquines de venda automàtica o qualsevol altre sistema que substitueixi l'activitat duta
a terme per mitjans personals.
l) La venda de productes no autoritzats en els plecs o per la normativa aplicable o no disposar de
l’habilitació legal per a la venda dels productes.
e) El tancament injustificat del quiosc durant trenta dies consecutius dins del mes natural.
f) La reiteració en la comissió de dos infraccions lleus en el període d’un any.

Molt greus
a) La utilització del quiosc o del domini públic objecte de la concessió amb finalitats diferents a les
fixades en aquests plecs.
b) El tancament del quiosc de forma continuada durant 3 mesos o la cessació substancial del seu
manteniment, conservació i reposició, per causa injustificada, amb l’excepció dels casos de força
major.
c) L’incompliment molt greu de les obligacions essencials derivades de la concessió.
d) No tenir vigents les pòlisses d’assegurances previstes en els plecs durant la vigència de la
concessió.
e) La resistència o inobservança dels requeriments efectuats per l’Ajuntament, quan produeixi un
perjudici molt greu a l’execució de la concessió.
f) La falta d’autorització o consentiment previ de l’Ajuntament en els casos de cessió o transmissió,
mitjançant negocis jurídics entre vius o per causa de mort, dels drets de la concessió o mitjançant
la fusió, absorció o escissió de societats del títol de la concessió o de qualsevol tipus de bens
relacionats.
g) La manca d’autorització o consentiment previ de l’Ajuntament en el cas d’hipotecar o gravar el
títol de la concessió o de qualsevol tipus de bens afectes a la concessió.
h) L’alienació, cessió o gravamen dels bens o drets objecte de la concessió, sense autorització.
i) La demora en el pagament del cànon, per part de la persona adjudicatària, durant més de sis
mesos.
j) La reiteració, per part de la persona adjudicatària de la comissió de dos infraccions greus en el
termini d’un any.
En defecte d’una normativa especial d’aplicació, les penalitzacions que podran imposar-se seran
les següents:
- Per les qualificades de molt greus, multa de 1.501 € euros fins a 3.000 €, i si escaigués,
l’extinció de la concessió
- Per les qualificades de caràcter greu, multa de 751 € fins a 1.500 €.
- Per les qualificades de caràcter lleu, multa fins a 750 €.
En tot cas, es tindrà en compte a l’hora de fixar l’import de la penalització, l’exigència legal que la
comissió de l’incompliment amb el pagament de la sanció corresponent no resulti més
beneficiosa, per a l’infractor, que el compliment correcte de les normes infringides.
Si un mateix fet o omissió fos constitutiu de dos o més incompliments, fonamentats o vinculats als
mateixos interessos públics protegits, l’Ajuntament prendrà en consideració únicament
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La persona adjudicatària serà, en tot cas, responsable dels incompliments que s’hagin originat
per accions o omissions imputables al seu personal.
Pels incompliments molt greus i greus es podrà adoptar la mesura cautelar de la suspensió de
l’activitat o de l’ús dels bens, juntament amb la incoació del corresponent expedient sancionador
que s’indica al paràgraf següent. Aquesta mesura s’aplicarà conforme al que estableix la
normativa de procediment administratiu comú o la sectorial aplicable.
En tot cas, en el procediment sancionador que l’Ajuntament tramiti sobre la persona adjudicatària,
se li concedirà un tràmit d’audiència. L’òrgan competent per a la imposició de les penalitzacions
serà l’òrgan municipal que determini la normativa aplicable.
La imposició de penalitzacions serà independent, i per tant no eximirà a la persona adjudicatària,
de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que hagi ocasionat i de restaurar la realitat física
alterada, si escaigués.
La persona adjudicatària serà responsable, durant l’execució del dret de concessió, de tots els
danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències d’ella mateixa o
del personal a càrrec seu. També serà responsable de l’organització deficient de l’activitat objecte
de la concessió.
La persona adjudicatària no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa,
immediata i directa, en una ordre específica de l’Ajuntament comunicada per escrit.
Les multes i sancions imposades seran immediatament executives. Quan la persona
adjudicatària sancionada es resisteixi a fer efectives les sancions, es liquidaran amb càrrec a la
garantia definitiva constituïda i se li imputaran les despeses que aquesta actuació suposi, com
també els interessos de demora i recàrrecs de constrenyiment que corresponguin. Si la garantia
definitiva no arribés a cobrir l’import de la sanció, es podrà reclamar la diferència per la via
administrativa de constrenyiment.
Clàusula 25a.- Modificació de la concessió
Un cop perfeccionada, la concessió només podrà modificar-se per raons d'interès públic, que
seran d’acceptació obligatòria per a la persona adjudicatària.
Serà causa específica de la modificació de la concessió la successió, en la persona adjudicatària,
per fusió, transformació o absorció de la societat titular dels drets de la concessió.
En qualsevol cas, les modificacions no podran ser substancials i es limitaran a introduir les
variacions estrictament indispensables per donar resposta a l’interès públic de la concessió.
Aquestes modificacions no podran alterar l’objecte de la concessió, ni les característiques de
l’entitat concessionària, si aquestes en constituïssin un element essencial.
El procediment de modificació de la concessió requerirà la prèvia audiència de la persona
adjudicatària i l’autorització municipal expressa.
Després de l’audiència a la persona adjudicatària, es podran modificar els emplaçaments dels
quioscos amb les condicions següents:
a) Trasllats provisionals i definitius per motius d’interès públic
Es podran acordar trasllats provisionals o definitius de quioscos per obres municipals, qüestions
urbanístiques, trànsit o qualsevol altre motiu d’interès públic general.
- En els casos de trasllats provisionals, les despeses del trasllat i l’enderrocament, així com de la
construcció del nou quiosc, aniran a càrrec de qui executi l’obra.
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- En els casos de trasllats definitius, les despeses del trasllat i l’enderrocament, així com de la
construcció del nou quiosc, aniran a càrrec de l’Ajuntament o de la persona o entitat promotora de
l’obra, llevat que l’Ajuntament acordés una altra decisió al respecte.
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El pressupost del trasllat no podrà excedir del que costaria construir, en el moment en què es
produeixi el trasllat, un quiosc de les mateixes característiques que el traslladat.
El trasllat, provisional o definitiu, s’efectuarà en el termini que indiqui l’Ajuntament, a comptar des
de la data de la notificació del requeriment oportú. Si la persona adjudicatària no facilités el trasllat
en els terminis concedits es procedirà a l’execució subsidiària del trasllat i se li imputaran els
costos derivats d’aquesta actuació.

b) Trasllats a petició de la persona o entitat adjudicatària
Es podran autoritzar trasllats per l’òrgan municipal competent, prèvia sol·licitud de la persona
adjudicatària, en aquells quioscos que estiguin vacants. Aquests trasllats només podran ésser
autoritzats si la persona que ho sol·licités hagués estat al càrrec del quiosc inicialment adjudicat
durant un mínim de 5 anys. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà amortitzar l’emplaçament del
quiosc vacant.
En cas d’existir més d’una persona adjudicatària que sol·licités el trasllat al mateix quiosc, es
valorarà la inexistència de sancions fermes sobre l’explotació del quiosc inicial i estar al corrent del
pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que persistís la igualtat
de condicions, tindrà preferència aquella persona que disposi de major antiguitat en la concessió.
En cas de mantenir-se l’empat, es resoldrà mitjançant un sorteig públic.
El trasllat no podrà suposar un canvi en la durada màxima de la concessió original. En qualsevol
cas, les despeses del trasllat i l’enderrocament, així com de la construcció del nou quiosc, aniran a
càrrec de la persona adjudicatària.
Clàusula 26a. Transmissió i cessió de la concessió
Els drets sobre les obres, construccions i instal·lacions de caràcter immobiliari només podran ser
cedits o transmesos mitjançant negocis jurídics, entre vius o a causa de mort, o mitjançant la fusió,
transformació i absorció societàries, pel termini de durada de la concessió. Aquestes operacions
només seran viables per a persones que disposin de l’autorització municipal expressa i sempre
que reuneixin les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència
exigida quan es va acordar l’adjudicació de la concessió, previstes en aquest Plec.
En els supòsits de fusió, transformació o absorció de l’entitat concessionària, la concessió
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió o transformació, que
quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanin, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se
l’adjudicació de la concessió. La societat concessionària haurà de comunicar a l’òrgan de
contractació la circumstància que s’hagi produït.
Els drets i les obligacions relatives a aquesta concessió es podran cedir per la persona
adjudicatària a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de la
persona transmitent no hagin estat la raó determinant de l’adjudicació de la concessió.
Amb la prèvia i expressa autorització de l’Ajuntament i la condició que de la cessió no resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat, en cas de transmissió o cessió de la concessió
s’exigirà el compliment dels requisits següents:
- Que hagi transcorregut almenys una cinquena part del termini de duració de la concessió.
- Que la persona cessionària tingui la capacitat necessària per a contractar amb l’Administració,
la solvència exigible segons aquest plec i que no es trobi incursa en una causa de prohibició de
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contractar.
- Que la cessió es formalitzi, entre les persones cedent i cessionària, mitjançant una escriptura
pública.
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La persona cessionària quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que correspondrien a la
cedent.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan aquesta suposi una alteració
substancial de les característiques de l’entitat concessionària o en el cas que aquestes
característiques constituïssin un element essencial de la concessió.
En aquests darrers supòsits, el títol jurídic que atorgui la persona adjudicatària a la cessionària
haurà de recollir, expressament, que l’autorització d’ocupació es vincularà temporalment, en
quant a la seva durada màxima, al termini de la concessió. Aquest títol s’extingirà automàticament
quan expiri la concessió, sense dret a pròrroga ni a percebre cap tipus d’indemnització de
l’Ajuntament.
La persona adjudicatària haurà de sol·licitar la corresponent autorització a l’Ajuntament per a
efectuar la transmissió o cessió. Juntament amb la sol·licitud d’autorització, la persona sol·licitant
presentarà la documentació que acrediti que la tercera persona proposada en la cessió o
transmissió compleix amb tots els requisits objectius i subjectius exigits en el present Plec de
condicions per a resultar adjudicatària de la concessió.
En el supòsit que s’autoritzi el traspàs, la nova persona adjudicatària se subrogarà en tots els
drets i obligacions que corresponien a l’anterior concessionària.
Els drets sobre les obres, construccions i instal·lacions només podran ser hipotecats com a
garantia dels préstecs contrets per la persona adjudicatària de la concessió. Aquesta garantia
servirà per a finançar la realització, modificació o ampliació de les obres, construccions i
instal·lacions de caràcter fix situades, exclusivament, sobre i dins l’espai demanial ocupat. La
hipoteca haurà de cancel·lar-se, com a màxim, un any abans de la data fixada per a la finalització
i reversió de la concessió.
En qualsevol cas, per constituir la hipoteca serà necessària la prèvia autorització de l’òrgan
adjudicatari de la concessió.
Clàusula 27a. Rescat
L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efectes i resoldre la concessió abans del seu
venciment, si ho justifiquessin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
En aquest cas la persona adjudicatària serà rescabalada dels danys que se li hagin produït en
base al valor de la concessió. S’exceptuarà quan els danys derivin de l’incompliment, per part de
la persona adjudicatària, de les obligacions previstes en els plecs o per qualsevol altre
incompliment de disposicions legals o reglamentàries que donin lloc a l’extinció de la concessió.
Si es produís el rescat, i sens perjudici de l’adopció de les mesures cautelars necessàries, la
persona adjudicatària haurà de desallotjar els bens concedits i les seves edificacions, deixant-los
lliures i expedits i a disposició de l'Ajuntament dins del termini màxim de 3 mesos. Aquest termini
comptarà des de la notificació de l'acord de rescat. De no fer-ho així la persona adjudicatària
perdrà, si escaigués, el dret a la seva indemnització i s’efectuarà el llançament pel procediment
que estableixen els articles 152 i següents de l’RPELC.
Prèviament, la persona adjudicatària haurà de realitzar, al seu càrrec, una descripció i relació
inventariada de l’edifici, les instal·lacions, les dotacions i les obres realitzades que hagin de
revertir a l’Ajuntament.
Clàusula 28a. Reversió
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Una vegada extingida la concessió per qualsevol de les causes previstes en aquest plec o
contemplades en la legislació vigent, revertiran a la propietat de l’Ajuntament totes les obres,
mobiliari i instal·lacions incorporades i afectades de forma permanent a la concessió, que hagi
efectuat la persona adjudicatària. La reversió no produirà un dret a cap tipus d’indemnització.
S’exclourà de la reversió l’utillatge no permanent propietat de la persona adjudicatària, sempre i
quan el seu desallotjament no menyscabi ni deteriori les instal·lacions fixes reversibles.
Es revertirà el quiosc en perfecte estat d’ús, conservació, funcionalitat i seguretat, i lliure de
càrregues i gravàmens.
L’Ajuntament, a través de la corresponent unitat administrativa, adoptarà les disposicions
encaminades a què el lliurament dels béns es verifiqui en les condicions anteriorment
esmentades, com poden ser, entre d’altres, les obres o treballs de reparació o reposició.
L'Ajuntament efectuarà una inspecció tècnica, i determinarà les obres, treballs i reparacions
precises per deixar les instal·lacions compreses en el recinte en perfecte estat d'utilització i
funcionament. Les deficiències que els serveis tècnics municipals observin en l'estat de
conservació de l'establiment, en cas de no realitzar-ho voluntàriament la persona adjudicatària,
s’esmenaran a càrrec de la garantia definitiva.
La persona adjudicatària haurà de deixar lliure i buit el bé en el termini de 3 mesos a comptar des
de la notificació de l’acord pertinent. Les instal·lacions hauran de trobar-se en perfecte estat d'ús i
a disposició de l'Ajuntament. Aquest podrà, si no el desallotja voluntàriament la persona
interessada, procedir al desallotjament i llançament per la via del desnonament administratiu
previst al Reglament de patrimoni dels ens locals. L’Ajuntament serà rescabalat per la persona
adjudicatària de les despeses que se’n puguin ocasionar.
Un cop restituïts els bens i, en el seu cas, efectuades les reparacions, l’Ajuntament retornarà a la
persona adjudicatària la garantia constituïda.
Si l’edifici o altres construccions annexes s’arruïnessin abans de la seva reversió a l’Ajuntament,
la persona adjudicatària estarà obligada a realitzar, al seu càrrec, les obres de nova construcció o
de reparació necessàries per garantir-ne la seguretat i funcionalitat.
En els casos d’extinció de la concessió per incompliment de la persona adjudicatària, la reversió
serà gratuïta. En aquest supòsit, a més, l’acord que declari la seva resolució decidirà sobre la
confiscació de la garantia definitiva i la indemnització dels danys i perjudicis que la persona
adjudicatària hagués causat a l’Administració municipal.
En els supòsits de resolució anticipada per causa no imputable a la persona adjudicatària,
l’Ajuntament li abonarà el preu de l’edifici, les instal·lacions i les obres realitzades. Aquesta
indemnització s’ajustarà a l’estat en que es trobin les instal·lacions i el temps que resti per al
termini de la concessió.
La reversió de l’edifici, instal·lacions i obres a l’Administració municipal no produirà en cap cas la
successió i subrogació prevista a la legislació laboral.
Clàusula 29a. Extinció
Les concessions atorgades sobre el domini públic s’extingiran per les causes següents:
a) Per mort, jubilació o incapacitat laboral per a l’exercici de l’activitat o l’extinció de la personalitat
jurídica de la persona titular de la concessió.
b) Per la manca d’autorització prèvia, en els casos de transmissió o de modificació, per fusió,
absorció o transformació de la personalitat jurídica de la persona titular de la concessió.
c) Per venciment del termini.
d) Pel rescat de la concessió.
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e) Per mutu acord entre l’Ajuntament i la persona adjudicatària.
f) Per desaparició o esgotament de l’aprofitament del bé.
g) Per desafectació del bé.
h) Per renúncia expressa o tàcita de la de la persona titular de la concessió.
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i) Per resolució judicial.
j) Per les causes de revocació següents:
- Destinar el bé per a una finalitat diferent a la prevista en els plecs.
- Cedir, alienar, gravar o disposar a favor de terceres persones, a títol onerós o gratuït, la gestió
dels bens o drets objecte de concessió, sense l’autorització municipal pertinent.
- No haver iniciat l’activitat 3 mesos després de la formalització de la concessió, sense una causa
que ho justifiqui.
- L’abandonament del quiosc o del domini públic objecte de la concessió o la cessació total del seu
manteniment, conservació i reposició, per causa injustificada, amb l’excepció dels casos de força
major.
- No reposar la garantia de la concessió.
- No estar inscrita, la persona adjudicatària, en el Registre municipal sanitari d’establiments
alimentaris de comerç minorista d’alimentació, en cas de tractar-se de quioscs amb venda de
productes alimentaris.
- No disposar de l’habilitació de les entitats públiques competents en la matèria per a l’exercici de
l’activitat o venda d’un determinat producte.
- Destrucció total o de la major part de les instal·lacions, per dol o culpa de la persona
adjudicatària o de les persones que li depenguessin.
- Els incompliments de caràcter molt greu.
- La resta de causes previstes en els plecs i en la normativa de patrimoni de les administracions
públiques.
D’acord amb el previst en l’art. 94 de l’LPAP, serà motiu d’extinció de la concessió el fet que, amb
posterioritat a l’atorgament de la concessió, la seva persona titular incorri en alguna de les
prohibicions per a contractar establertes a l’LCSP.
L’extinció comportarà la reversió del béns en les condicions i tràmits previstos en aquest Plec.
En cas que l’extinció derivi del rescat de la concessió o desafectació del bé, l’Ajuntament abonarà
a la persona adjudicatària l'import de les inversions realitzades per les obres o adquisició dels
béns que fossin necessaris per a l’explotació de la concessió. També abonarà les despeses
anticipades en que hagués incorregut la persona adjudicatària. En aquest darrer cas, es tindrà en
compte el seu grau d’amortització en funció del temps que resti fins a la finalització de la
concessió o de la vida útil del bé. Si la persona adjudicatària hagués comptat entre els seus
recursos amb el finançament de terceres persones, només se li abonarà l’import sobrant després
de liquidar les obligacions contretes amb aquelles.
En el cas que el desallotjament hagi de realitzar-se abans que s’hagi fixat definitivament la
indemnització que pertoqui, es procedirà conjuntament per l’Ajuntament i la persona adjudicatària
a estendre una acta de la situació de les instal·lacions i la relació de tots i cadascun dels elements
que incorpori.
Si el contracte es resolgués de mutu acord entre les parts de la concessió, aquest acord haurà
d’establir els efectes econòmics de la resolució de la concessió.
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L’extinció de la concessió s’acordarà per l’Ajuntament, bé d’ofici o a instància de la persona
adjudicatària, amb respecte al procediment següent:
a) Audiència de la persona adjudicatària per un termini de deu dies hàbils, en el cas de
proposar-se d’ofici per l’Ajuntament.
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b) Audiència, a més a més, en el mateix termini anterior, de l’entitat o persona avaladora o
asseguradora, si es proposés la confiscació de la garantia.
c) Notificació als creditors hipotecaris, tal com indica l’article 101.4 de l’LPAP.
L’extinció de la concessió suposarà la resolució automàtica de qualsevol contracte o compromís
subscrit per la persona adjudicatària amb terceres persones vinculades amb el bé concedit. La
persona adjudicatària estarà obligada a informar d’aquesta circumstància a les tercers persones i
haurà d’atendre qualsevol responsabilitat, càrrec o indemnització que se’n derivi.
Quan s’hagi extingit el dret d’ocupació, l’Ajuntament no assumirà cap tipus d’obligació laboral de
la persona titular de la concessió ni, en cap cas, es produirà la successió prevista en la legislació
laboral.
La desaparició del bé per causes de força major no serà indemnitzada. Si fos per causes
imputables a la persona adjudicatària, aquesta haurà d’indemnitzar a la corporació municipal pel
perjudici originat.
La pèrdua de la condició demanial del bé objecte de la concessió determinarà l’extinció automàtica
de la mateixa. La corporació municipal estarà obligada a indemnitzar a la persona adjudicatària
pels danys i perjudicis que se li hagin pogut ocasionar.
Clàusula 30a. Abandonament o renúncia de la concessió
Pel que fa a la renúncia de la persona adjudicatària, l’administració municipal li podrà confiscar la
garantia definitiva.
Es considerarà com a renúncia tàcita, o abandonament de la concessió, quan es produeixin els
supòsits següents, i sempre que abans se li concedeixi audiència prèvia a la persona
adjudicatària:
a) Quan el quiosc es trobi tancat i s’apreciïn signes evidents d’abandonament com ara el
deteriorament de la instal·lació, la manca de neteja, la desconnexió del subministrament d’energia
elèctrica o qualsevol altra circumstància que indiqui el cessament de l’activitat.
b) Quan el quiosc es trobi tancat de forma continuada durant 6 mesos i sense causa justificada.
En el supòsit d’aquest abandonament o renúncia tàcita, l’administració municipal en declararà
l’extinció i podrà reclamar la indemnització, per part de la persona adjudicatària, dels perjudicis
que aquesta darrera li hagi originat i sens perjudici dels efectes derivats de la reversió dels béns de
la concessió.
Clàusula 31a. Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquesta concessió que adopti l’òrgan de contractació
seran susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquesta concessió, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició, d’acord
amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
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administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar
aquesta concessió, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per
raons d’interès públic, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Clàusula 32a. Prerrogatives de l’administració i jurisdicció
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LPAP, LCSP i al RPELC,
l’Ajuntament té les prerrogatives d’interpretar la concessió, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-la per raons d’interès públic, suspendre la seva execució, i acordar-ne la
resolució i els seus efectes.
Les resolucions dels òrgans municipals tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen la
via administrativa.
Així mateix, l’Ajuntament té la potestat d’inspeccionar en tot moment els béns objecte de
concessió, les instal·lacions i/o construccions, d’acord amb l’article 61 del RPELC.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses relatives a la preparació i l’adjudicació d’aquesta concessió, i també les sorgides sobre
la interpretació, modificació, compliment, efectes i extinció.
Clàusula 33a.-Notificacions i comunicacions electròniques
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut
a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta
de Catalunya (AOC). https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat
un número de telèfon mòbil.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la
seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu
contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions indicades al Perfil de
Contractant.

El cap de gestió de Patrimoni Municipal
Conforme
El secretari general
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ANNEX I. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA CONCESSIÓ
Objecte de la concessió: ús privatiu per a l’explotació de quioscos a la via pública
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Procediment: obert

Oportunitat i conveniència: Memòria justificativa del Conseller delegat de Patrimoni

Superfície i finques: les previstes a la clàusula 3a
Òrgan d’adjudicació: Conseller delegat de Patrimoni

Adreça del perfil del contractant: http://seu.tarragona.cat/pdc

Cànon: els que preveu la clàusula 7a

Garantia provisional: la que preveu la clàusula 13a

Garantia definitiva: la que preveu la clàusula 14a

Licitació electrònica: No
Termini i lloc per a la presentació d’ofertes: Les proposicions, juntament amb la documentació,
es presentaran a l’OMAC dins del termini de 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data
de publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant i al BOPT. Si l’últim dia d’aquest
termini fos inhàbil, quedarà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. Durant aquest termini, les
persones interessades podran examinar tots els antecedents i documents referents als béns a
l’Ajuntament.
Dins el termini indicat i en l’horari d’admissió màxim d’escrits que en cada cas tinguin establerts els
respectius organismes públics, les proposicions també es podran presentar a les oficines de
Correus, en la forma que s'estableixi per reglament, en els registres de qualsevol administració
pública, d'acord amb el que preveu l'article 16, lletra 4) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en qualsevol de les
representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
En aquests casos, els licitadors hauran de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de
Correus o de presentació al corresponent registre públic i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, telegrama o fax al número 977296221, abans de les 24 h de
l’últim dia assenyalat per a la recepció de les proposicions. També es podrà anunciar per correu
electrònic a l’adreça que s’indiqui en el corresponent anunci de licitació bens@tarragona.cat. La
comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si existeix constància de
la transmissió i recepció, de les dates, del contingut íntegre de la comunicació i s’identifica el
remitent i el destinatari.
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Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera
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Solvència tècnica:
S’haurà d’acreditar una experiència mínima d’1 any, ja sigui com a titular o com a assalariat, en els
darrers cinc anys anteriors a la data de presentació de la seva oferta, en l’explotació de quioscos o
comerços dedicats a l’activitat de venda de premsa, flors, aliments i loteries mitjançant una relació
d’aquestes activitats i la seva justificació.
Sobres a aportar a aquesta licitació:
- Sobre A: Declaració responsable sobre incompatibilitats i capacitat per a contractar i
estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, i document oficial acreditatiu
de la situació d’atur o desocupació laboral i de la situació d’incapacitat permanent absoluta o una
discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, si s’escau (annex II).
- Sobre B: proposició relativa als criteris avaluables de manera automàtica (annex III)

Criteris de valoració
Millora de l’import del cànon mínim anual de la concessió, fins a un màxim de 100 punts.
Puntuació de cada oferta = 100 x Cànon ofert pel licitador/ Cànon més alt ofert

Penalitats: les previstes a la clàusula 24a dels plecs
Desistiment: màxim de 100 € justificables.
Anunci de licitació: màxim de 1.500 €.

Composició de la Mesa de licitació:
Presidència: el Conseller delegat de Patrimoni
Vocalies:
Secretari General o persona en qui delegui
Interventor General o persona en qui delegui
Cap de Gestió de Patrimoni o persona en qui delegui
Secretaria: La Cap de secció de béns o qui la substitueixi
Condicions d'execució: no n’hi ha

Observacions:
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ANNEX II
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SOBRE A
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER A
CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA
SEGURETAT SOCIAL
(Nom
i
cognoms,
i
DNI
de
la
persona
que
signa
la
declaració)........................................................................................................................................
amb domicili a ......................... i amb l’adreça de correu electrònic a efectes de
notificació....................................................................................i
telèfon
de
contacte......................................
□ Que actua en nom propi
□ Que actua en representació de.........................................................(nom de la persona jurídica)
Que vull concórrer al lot i per a l’activitat que assenyalo amb una (X) a la casella del lot
corresponent:

LOT
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

EMPLAÇAMENT

TIPUS D’ACTIVITAT

LOT QUE
SOL·LICITA
(marcar amb una X)

Rambla Nova, 39 /
Loteries
Adrià
Rambla Nova, 74 / Premsa i publicacions periòdiques;
Fortuny
aliments i refrescos envasats
Premsa i publicacions periòdiques;
Rambla Nova, 102
aliments i refrescos envasats
Plaça Verdaguer,
Plantes i flors
s/n
Rambla Nova, 65 /
Plantes i flors
Sant Francesc
Rambla Nova, 55 /
Plantes i flors
Compte de Rius
Rambla President Premsa i publicacions periòdiques;
Companys
aliments i refrescos envasats
Premsa i publicacions periòdiques;
Rambla Nova, 46
aliments i refrescos envasats

Declara sota la meva responsabilitat que, a la data de finalització del termini de presentació de les
ofertes:
1.- Que la persona que represento i els seus membres dels òrgans de govern i administració
compleixen amb les condicions establertes legalment per a contractar amb l’administració pública,
en els termes de capacitat i solvència, i que no incorren en cap de les prohibicions i
incompatibilitats per a contractar previstes a la LCSP.
2.- Que la persona que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
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2.- [02.00] Secretari General de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 13/05/2022 11:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3850210 GU61D-8WDY1-7M4Y9 60A80DF9585C2D99DF58EBF7CC0372649FF6706F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

4.- Que em comprometo a adscriure a l'execució de la concessió els mitjans personals i materials
suficients en els termes previstos en la proposició presentada, a complir les condicions especials
d’execució, si escau, i acceptar les penalitzacions previstes en el plec per al cas d'incompliment,
en cas d’ésser adjudicatari.
Així mateix, respecte a l'obtenció directa, per part de l'Ajuntament, de la informació sobre el
compliment de les obligacions de la persona a la que represento amb l'Administració Tributària i
la Seguretat Social:
□ NO autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat Social i
l'Agència Tributaria.
□ SI autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat Social i
l'Agència Tributaria
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicació i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per
escrit, a l’Ajuntament de Tarragona per tal de fer la modificació corresponent o revocar
l’autorització de notificació electrònica.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que l’Ajuntament de Tarragona pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests
efectes.
I perquè tingui efectes en l’expedient de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, signo la present
declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta persona.
Lloc i data
(Segell)
Signatura
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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- [02.04] Cap de Gestio de Patrimoni Municipal de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA
.Signat 13/05/2022 09:47

SIGNAT
13/05/2022 11:02

2.- [02.00] Secretari General de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 13/05/2022 11:02

ANNEX III
SOBRE C

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3850210 GU61D-8WDY1-7M4Y9 60A80DF9585C2D99DF58EBF7CC0372649FF6706F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

PROPOSICIÓ CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
(Nom
i
cognoms,
i
DNI
de
la
persona
que
signa
la
declaració).........................................................................................................................................
................................................................................amb
domicili
a .................................................................................................................................... i amb
l’adreça
de
correu
electrònic
a
efectes
de
notificació....................................................................................i
telèfon
de
contacte......................................
EXPOSO:
1.- Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Tarragona, Servei de
Patrimoni, del plec de condicions administratives particulars i del plec de condicions
administratives particulars que regiran la concessió, i accepto íntegrament els esmentats plecs.
2.- Que ofereixo en concepte de cànon anual, la quantitat que s’indica a continuació (la quantitat
haurà
d’expressar-se
en
lletres
i
xifres) ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Lloc i data
(Segell)

Signatura
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