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Ple, de condjdQllS rer a la concessiÓ ¡¡'un aparcamem a {'Av, del Pare

I - PLEC DE CONDICIONS JURíDICO. ECONÓMICO- ADMINISTRATIVES

CAP./ - D/SPOS/CIONS GENERALS

Clausula 1,- Objeete de la concessió.

Clausula 2. Tipus d'adjudicació

Clausula 3. Terrenys de domini públic.

Clausula 4. Finan<;ament.

Clausula 5. Capacitat per contractar

Clausula 6. Terminis de la concessió.

Clausula 7. Jurisdicció competent

CAP.2 -REG/M DE BENS/ DE LESOBRES

Clausula 8. L'espai urbó.

Clausula 9. Projecte de consfrucció.

Clausula 10. Obres d'urbanifzació

Clausula 11. Obres de I'aparcamenf

Clausula 12. Accessos

Clausula 13. Capacitot ¡plantes

Clausula 14. Projecte de seguretat

Clausula 15. Obligacions socials i rabarals del contraetista

Clausula 16. Inspecció de les obres

Clausula 17. Recepció.

CAP.3 - REG/M D'EXPLOTAC/6 DE L 'APARCAMENT

Clausula 18. Servei públic.

Clausula 19. Presfació del s~rvei.

Clausula 20. Conservoció i monfenimenf.

Clausula 21. Asseguronyo de responsobilitofs.

Clausula 22. Regim d'usos

Clausula 23. Relacions amb els usuaris

CAPA - REG/M ECON6M/C DE LA CONCESs/6

Clausula 24. Drefs d'explofació del servei.

Clausula 25. Tarifes.

Clausula 26. Canon.

Clausula 27. Garantia.

Clausula 28. Compte d'explotació i acfu'alització.
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Piee de con4idoas Da a la concessió d'un aparrament a ['Av, del Pare

CAP.5 - RÉG/M DE RESPONSAB/l/TATS.

Clausula 29. Qbligacions del concessionari.

Clausula 30. Drets de! concessionari.

Clausula 31. Obligacions de l' Ajuntament.

Clausula 32. Drets de l' Ajuntament.

Clausula 33. Sancions.

CAP. 6 - EXT/NC/6 DE LA CONCESS/6.

Clausula 34. Resolució de la concessió

Clausula 35. Resaludó per mutu ocord.

Clóusula 36. Resolució per incomplimenf de la Corporació.

Clausula 37. Resolució per incomplimenf del concessionari.

Clausula 38. Denúncia de la concessió.

Clausula 39. Segresf de la concessió.

Clausula 40. Caducitat de la concessió,

Clausula 41. Rescat de la concessió.

Clausula 42. Abonament o renúncia de la concessió.

Clausula 43. Reversió de la concessió.

Clausula 44. Prorroga del servei.

CAP.? - FORMALlTZAC/6 DE LA CONCESS/6.

Clausula 45. De la forma.

Clausula 46. Perfeccionament del contracte.

Clausula 47. Novació del contracte.

11- PlEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
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PIe, de CQndiciQflS Der a la conceuió d'un QQarcam.ent a ¡'Ay. del Pare

PlEC DE CONDICIONS JURIDICO I ECONOMICO-ADMINISTRATIVES

REGULADORES DE l'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE lA CONCESSIÓ

ADMINISTRATIVA PER A lA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU,

CONSTRUCCIÓ I SUBSEGÜENT EXPlOTACIÓ D'UN APARCAMENT SUBTERRANI

PER A VEHIClES EN El SUBSÓl DE l'AVINGUDA DEL PARC DE GRANOllERS.

CAP./ - D/SPOS/CIONS GENERALS

Clausula 1.- Obisete de la concessió.

Constitueix ['abjeete d'aquesta concessió la construcció d'un

aparcamenf subterranL per a vehicles de turisme en el subsól de

l'Avinguda del Pare d'aquesfa ciuta1, d'acord amb el projecfe d'obra

que hauró de ser presentat pel concessionari de conformitat amb les

prescripcions de tipus fecnic assenyalades pel Servei d'Obres i Projectes

en el Plee de Condicions Tecniques que es considera part integren

d'aquest Plec.

Així mateix constituira abjecte de la concessió ('explota ció de

I'aparcament subterrani.

El servei és de titularitat municipal, i per tant restanJ sota direcció i

control de l' Ajuntament de Granollers, el qual podra modificar-lo. així

com exercir les atribucions que li confereix I'article 248 del Reglament

d'Obres , activitats i serveis deis ens locals. (ROAS) aprovat pe1 Decret

J79/1995, de J3 dejuny.

Clausula 2. Tipus d'adjudicació

D'acord amb el concurs de selecció i classificació d'empreses

concessionóries realitzat en 1a. fase per Granollers Promocions, SA i

convalidat per acord de Pie de l' Ajuntament de Granollers. en sessió del

dia 21 de setembre de 1999, i en aplicació de les normes reguladores del

procediment restringit establertes per I'articte 92 de la L1ei13/1995 de 18

de maig de Contractes de les Administracions Públiques, es fa necessari

per a I'adjudicació definitiva de la concessió, presentar en aquesta 2a

fase, el projecte executiu de construcció de I'aparcament i lo proposta

económico definitivo de conformitat omb les prescripcions de tipus

técnic assenyalades pel Servei d'Obres i Projectes en el Plec de

Condicions Técniques.
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Plec de condicions per a la concessi6 d'un aearcamenl a ¡'Ay. del Pare

Clausula 3. TEirrenys de domini públic.

Aquesta concessió vinculara I'adjudicafari amb l'Ajuntament de

Granollers, per I'ús privatiu deis terrenys de domini públic. situats en una

superfície aproximada de 4.105 m2, a l'Avinguda del Pare de Granollers,

amb subjecció al plee de clausules económico-administratives i al plee

de clausules fecniques i d'acord amb I'establert pel Reglament de Béns

de les Enfitats Públiques, consistenf en Ja concessió administrativa

conjunta d'obres i explota ció del servei públic d'aparcament.

Clausula 4. Financarnent.

L'Ajuntament de Granollers no participara en el financ;ament de les

obres i del servei posterior, ni asseguraró al concessionari un"a recaptació

ni rendiment mínim, ni li otorgara cap subvenció. lampoc avalara en cap

cas, al concessionarL per les operacions de credit que hagi de necessitar

per financ;:ar la construcció i explota ció de I'aparcament.

Clausula 5. Capacitat per contractar

Estan facultades per subscriure aquest contracte, les persones

físiques o juridiques, espanyoles o estrangeres que hagin estat

seleccionades en la 1a. fase del concurs a que es refereix la clausula 2,

d'aquest plec i que finguin plena capacitat d'obrar d'acord amb el que

estobleix I'article 15 i 198.1 de la lCAP, I'activitat o finalitat de les quols

fingui reloció directa omb l'objecfe del contracte i no estiguin incloses

en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a I'article 20 de

la mateixa lfei. ni en les incompatibilitats deIs membres del Govern, olts

carrecs de I'Administroció i del personal al Servei de les Administrocions

respectivament i acreditin la suficient solvencia económica, financera i

técnica de conformitot omb els arficles 16 i 19 de la lCAP o mitjanc;ant la

clossificació corresponent.

Les persones juridiques d'estafs rnembres de la Comunitat Europea

o d'estats signataris de I'acord sobre l'Espai Económic Europeu

acreditaran la seva capocitaf mitjonc;ont la inscripció en els registres o

presenta ció de les certificacions que s'indiquen en I'annex I del Reial

Decret 390/1996, d'l de marc;, de desenvo)upament parcial de lo lfei

13/1995, de 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques"
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Plee de condicions Der a la cQ!lcessiÓ d'un aparcament a I'Av, del Pare

Les persones -estrangeres d'Esfafs no membres de la Unió Europea

hauran de complir, a més, els requisits de I'artiele 23 de la LCAP.

L'Administració pot confractar omb Unions d'Empresaris que es

constitueixin temporalment a I'efecte, d'acord amb I'artjcle 24 de la

LCAP, sense que sigui necessario la formalització en escriptura pública

fins que s'hagi efectuat I'adjudicació al seu favor. Aquests empresaris

quedaran obligats solidariament davant l'Administració i hauran de

no menar un representant o apoderat únic de la Unió omb poders

bastants per exercitar els drets complir les obligacions que del

controete es derivin fins a l'extinció del mateix, sens perjudici de

I'existencia de poders mancomunats que pugin otorgar les empreses per

a cobraments i pagaments de quantia significativa.

Clausula 6. Terminis de la concessió.

Per a la redacció del projecte el termini sera de 2 mesas per a

I'execució de les obres i instalolacions: el termini sera de 7 mesas per a la

cobertura de la llosa superior i reobertura al transif de vehicles de

l'Avinguda del Parc í un maxim total de 12 mesos per I'acoboment

interior de les instalDlacions de I'aparcament, a partir de lo data

d'otorgament de I'escripturo d'adjudicació, amb les conseqüencies

previstes en aquest Plec pel casos de demora. les obres s'ajustaran

estrictoment al projecte aprovot. Aquest termini no sera modificoL lIevot

acord exprés de l' AjuntomenL ni en cas de dificultats sobrevingudes en

I'execució de I'obra qualsevol que sigui la causa conseqüencio

d'oquestes dificultots.

les obres hauran de comen¡;;ar en el termini d'un mes comptot a

partir del següent al d'otorgoment de I'escriptura de la concessió.

D'acord amb I'article 97.2 de la lCAP (Uei de Contractes omb les

Administrocions Públiques) , l' Ajuntoment concedira una prorroga al

concessionari per a la'acabament de les obres quan I'endarreriment en

I'execució es produeixi per causes no imputables al contractista.

El concessionari assumira la plena responsabilifat de la finolitzoció

de I'obra, essent !'únic subjecte responsable dovant l'Ajuntament i

davont tercers, de tots els danys i perjudicis que es puguin produir durant

6
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Pie, de condicions Def a la concefSiód'un aparcamenr a {'A 11. del Pare

I'execució de les obres.

A tal efecte.el concessionari haura de subscriure una polisso de

responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys que es poguessin

produir a persones o coses fins a un maxim de 575 milions de pessetes. El

pagamenf de la prima d'aquesta asseguran<:o per tot el període de

duració previsible de les obres s'abonara pel concessionari abans de la

firma de l' escripfura d' adjudicació.

Un cap oeabades les obres es procedira a la seva recepció

d'acord amb la clausula 17.

La concessió s'atorgara pel termini fixct en la proposició definitiva

accepfada per l' Ajuntament (maxim de 50 anys), a partir del dio següent

del termini establert per a I'execució de les obres.

Clausula 7. Jurisdicció competent

L'adjudicatari se sotmet a les decisions de I'órgan de contractació i

a la jurisdicció contenciosa administrativa en les qüestions litigios es

sorgides sobre la interpreta ció, modifica ció, resolució i efectes d'aquest

contracte. les resolucions de I'órgan de contractació tenen caracter

immediatament executiu i exhaureixen la vio administrativa. Contra

aquestes resolucions podra interposar-se recurs contenciós-administratiu

d'acord amb el que disposa la L1eireguladora de I'esmentada jurisdicció.

les parts se sotmeten a la jurisdicció j competencia deis jutjats, amb

renúncia expressa de qualsevol alfre fur que pogués correspondre'ls.

CAP.2 -RÉGIM DE BÉNSI DE lES OBRES

Clausula 8. l' espai urbo.

la concessió no afectara a la qualificació regim de I'espai urba

sobre el qual recau la concessió definitiva.

El subsól de l'espai urba i els accessos consfru"its en el mateix, seron

utilitzots privotivoment per la societot concessionario i exclusivoment

omb la finalitat objecte de la concessió.

Clausula 9. Projecte de construcció.

El concessionari houra de presentar el Projecte executiu de

construcció de I'oparcoment, signat per tecnic de grau superior

7
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Plec de condjcions Da a la COIlCfuiá d'un ªparcamem a "Av del Pare

competent i degudament visat pe! cololegi professional corresponent. El

termlni maxim de presenfació del projecfe sera de 2 mesos a partir de

I'adjudicació definitiva. Així mateix el fecnic ossumira la direcció de les

obres.

Clausula 10. Obres d'urbanització.

El concessionari queda obligat a I'urbanització de I'espai urba

afecfat, omb reposició de les obres d'urbanifzació, xarxes de serveis

afecfades, per la qual cosa esfablira els corresponents convenis amb les

empreses titulars deis respectius serveis.

Les obres d'urbanització quedaran definides en el corresponenf

projecfe d'urbanització de la plataforma superior afectada, accessos de

vehicles i de vianants, redactat per compte del concessionarL d' acord

amb els requeriments i instruccions deis Serveis Tecnics Municipals.

El projecfe de reurbanització de la plataforma superior. es

presentara conjuntament al projecte de I'aparcament, incorporant als

mateixos un estudi geotecnic que acrediti la viabilitat de I'execució de

I'aparcament.

El projecte de reurbanització sera tramitat aprovat per

l' Ajuntament seguint el procediment previst per la normativa aplicable.

D'acord amb les previsions del plec de condicions de la primera

fase del concurs restringit, el concessionari participara economicament

en el pagament de les obres de I'espai públic afectat, segons la oferta

feta pel concessionari en la pro posta economica de la 1c. fase del

concurs de selecció.

Les instruccions i actes d'aprovació deis projectes, respecte la

concreció, característiques, disseny i projecció tecnica de les obres

d'urbanització, seran d'obligatoria observancia pel concessionari.

No es permetra I'entrado en servei de I'aparcament fins que no

estigui finalitzodo I'urbanització de I'espoi urba superior.

Clausula 11. Obres de I'aporcament.

Les obres i instalolacions incloses en els projectes d'urbonització i

de I'aparcament seran execufades pel concessionari, de conformitat als

projectes aprovats, el qual podra realitzar-Ies directament o contractar-

les a tercers. No obstant, podran excepcionalment acordar-se

8
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modificacions per l'Ajuntoment, quan siguin conseqüéncio de noves

necessifals, omissicns, o causes técniques imprevistes. o iniciativo de

t' Ajunfamenf o del Concessionori. sempre que no superin en un 20% del

pressuposf de les obres o insfolDlacions.

CIOusula 12, Accessos,

Els accessos de I'aparcament es disposaran d'acord amb els

criferis de clrculació del transif eslableris per l'Ajunfament i confirmats

en I'avantprojecte presentot en 1". fase concursa!. Aquests no

pertorbaron la circulació deis vianonts i respectaron la normafiva de

supressió de barreres arquitectóniques.

Clausula 13. Capacito' ¡plantes,

l'aparcament disposaró com o mínim de 350 places. distribuTdes

en 2 plantes amb les dimensions definides en I'avantprojecte

distribuTdes en I'ambif d'ocupació del subs61. El projecte executiu haura

de definir la proposfa de connexionaf amb I'actual aparcamenf

municipal de El Sot. en el ben entes de que els dos aparcamenfs

corr.espondran a concesslons diferenfs.

El projecle estudiara la viabilitaf de que en les 2 plantes del

subterrani, d' una amplada aproximada de 16 mts., no hi hagin pilars,

aplicant una fécnica constructiva mitjanc;:at forjals prefabricats,

recolzats en els murs externs de contenció i per tant facilitant la

mobilitat. I'esfacionament ¡ la distribució de les places d'aparcament.

Clausula 14. Projecte de seguretat

El contractista estó obligat. si s'escau. a presentar una vegada

examinat per la direcció facultativa i abans de I'inici de I'obra. l'Esfudi

basic i el Pla de seguretaf i salut. que la normativa estableix per aquest

tipus d'obra.

Aniran a carree del contractista les despeses d'honoraris técnics

competents (tant de l'Estudi basie com del Pla de segurelat), els visats

colDlegials i el cost d'execució en obra de totes les especifieacions del

Pla. així com també, totes aquelles mesures de seguretaf que, a part del

Plo. lo direcció locultolivo. per les corocferístiques de I'obro, consideri

necessoris.

9
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Clausula 15. Obligacions socials i rabarals del confractisfo

El contractista esta obligaf al compliment de les disposicions

vigenfs en materia laboral, de seguretat social i de segurefat ¡ higiene en

el treball.

A tal efecte, el contractisfa haura d'elaborar un plo de seguretaf i

seluf en el treball en el qual s'onalifzin, desenvolupin confemplin les

previsions contingudes en I'estudi bósic de seguretat seluf que hagi

aprovaf el Servei d'Obres i Projectes de l'Ajunfamenf de Granollers,

d'acord amb les previsions establerfes en el Reia! Decref 1627/1997. de 24

d'octubre.

Tanmateix, I'oficina d'obra, haure de disposar d'un llibre

d'incidencies per tal d'efectuar el control i seguiment del pla de

seguretat i salut (que és independent del lIibre d'ordres que preve u

I'article 54 del Reglament d'obres, activitats i serveis).

El contracfisfa haura de constituir l'ergan necessari amb fundó

específica de vetllar pel complimenf de les disposicions vigenfs sobre

segurefat i higiene en el freball i designara el personal fecnic de

segurefaf que assume;ixi les obtigacions corresponents a I'obra.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista, o

la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal

tecnic designat per ell, no implicara cap responsabilitat per a

l'Administració confracfanf.

Clausula 16. Inspecció de les obres

L'Ajuntament vigilara i inspeccionara I'execució de les obres i

instalolacions, a tal efecfe s'estabJira ineles en el cost del Projecte un

Programa de control de quoJitot que no superara el 1% del pressupost

d' execució.

Si el concessionari contracta I'execució de les obres amb un

tercer, fara constar en els contractes, les faculfats d'inspecció de

l' Ajuntament.

Clausulo 17. Recepció.

Un cop acabad es les obres es procedira a la seva recepció

provisional aixecant-se la corresponent documentació comprensiva

10
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d'unQ reloció valorada i descripfivo. outoritzada pels Serveis Tecnics

Municipals i pels del concessionari. la recepció definitivo es faró un any

després de la provisional.

CAP.3 - RfGIM D'EXPlOTACI6 DE l 'APARCAMENT

Clausula 18. Servei públic.

la societot concessionória solDlicltaró de l' Ajuntament les

corresponents Ilicencies. autorilzacions ¡permisos. segons lo legislació

que li sigui aplicable. en tol cas el projecle sera considerof com d'Obro

ordinaria.

lo geslió de I'aparcamenl sera objecte d'un reglamenf de

funcionament establert pel concessionori i apral/al per I'odministroció

municipal. el qual estara o disposició deis u5uaris ¡ que desplegara el

reglamenf apravat en I'expedient de creació del servei.

Clausulo 19. Prestació del servei.

El servei es prestara amb caracter permanent durant tots els dies

de I'any. L'ús de I'aparcament sera lIiure. sense cap alfre restricció que

les inherents a la seva capacitat. a les caraclerístiques deis vehicles i a

les modalitats d'utilització.

L'Ajun1amen1 garan1ira en 10t moment la permanent en1rada

sorfida deIs vehicles a I'aparcament.

Clausulo 20, Conserva ció j monteoimeot,

El concessionari queda obligot o conservar les ins1alOlacions de

I'aparcamenf. els seus elements en pIenes condicions de seguretot.

salubrifaf. reoli1zont les obres o actuacions necessaries de reforma.

repara ció, conservació i monteniment.

L'Ajun1ament podra ordenar I'execució de les obres o octuacions

per conservar o restoblir les condicions de normalitat de les instalQlacions.

Clausula 21: Asseguranca de responsabiJitats.

El concessionari haura de man1enir vigenf una o diverses pótisses

d'assegurances que cobreixi les responsabilifots previstes per la l1ei de

Contractes de les Adminisfracions públiques i les derivades de la

II
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del

neeessaria

deures

diaria amb la

I'apartat de

Clausula 23. Relacions amb els usuaris

En la relació amb els usuarís. el eoneessionari haura

aJ Admetre al gaudi del servei a tata persona que compleixi

amb els requisits reglamentaris.

Prestar el servei de forma

eontinu"itaL tal com s'indiea en
bJ

eoncessionari.

eJ Tenir cura del bon ordre i fundonament del servei, i per

aixó es podran dictar les instruccions oportunes previa

aprovació d'aquestes per l'Ajuntament.

dJ Complir les altres obligacions a corree seu que es

dedueixin de les alfres clausules del Plee o es continguin en

Ordenances municipals.

titularitat i explofació de I'aparcament. oixí mateix les polisses houran de

garantir el rise. de responsabilifat civil, davant de tercers, el

d'abandonamenf o aturada de les obres davanf de l'Ajunfament i el de

funcionamenf ¡ gestló de I'aparcamenf dayant d'usuaris o tercers.

L'Ajuntamenf haura d'aprovar els contractes caneertats entre el

concessionari i la companyia asseguradora, per tal de coneixer els riscos

coberts i la quanfia de les indemnifzacions.

Clausula 22. Regim d'usos

El concessionari destinara I'aparcamenf per a vehicles aufomobils i

amb earoder opcional, podran realitzar~se serveis de renta! o alfres

anólegs. Les modalitafs d'ús de I'aparcamenf que podran establir-se són:

• apareamenf per hores

• apareament per abonaments, diarL setmanal. mensual.

trimestral o anual. nocturn o diürn, en un maxim del 35% de les

plaees

Aquest percentatge podra ser variat per aeord de l'Ajuntament a

proposta del eoneessionari

L'aparcament per hores o fraccions, s'efectuara sota control horari

pagamenf de la tarifa establerta en caraeter general.

Els abonament s'estendran pels períodes de temps respectius

pagament de les tarifes establertes.
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CAPA - REG/M ECON6M/C DE LA CONCESS/6

meoI n I + In remenf solori r mi oral es i a

Torilo ony n = Tarifa ony n-! 2

Clausula 25. Tarifes.

Les tarifes establertes per I'ús de I'aparcament seran les

propasades pel concessionari en l'estudi económic definitiu que

acompanyara al Projecte executiu a redactar pel concessionari i hauran

de ser aprovades per l' Ajuntament , atenent als estudis economics

d'explotació i al manteniment de I'equilibri economic de la concessió.

Aixo s'entendra sens perjudici de la normativa general estatal o

autonomica, sobre regim de preus.

En cap cas podra reclamar-se indemnització a l'Ajuntament, per

raó de que altres organs estatals o auton6mics no autoritzessin les tarifes

en la forma o quantia plantejada pel concessionari.

Pel primer any de vigencia del contracte les tarifes seran les

aprovades per l'Ajuntament. a partir de I'oferta definitiva del

concessionari que haura d'aconipanyar al Projecte executiu, les quals

hauran de manfenir un equilibri amb els referents d'aparcamenfs més

propers al del nou projecte objecte de la concessió.

Per als any successius sera procedent la revisió de

s'incrementaran respecte als vigenfs I'any anferior,

percentafge equivalent I calcul de :

Clausula 24. Drets d'explofació del servei.

La contraprestació economica del contracte de concessió estora

constitu"lda pel dret del concessionari a explotar I'aparcament.

La concessió s'aforga a risc i ventura del concessionari, sense tenir

dret a indemnitzaciá, modificacions de la concessió o subvencions per

raó d'execució d'obres, complimenf de les obligacions, déficits de

gesfió, etc., amb excepció deis suposits indemnitzatoris establerts

legalmenf.

A fal efecfe, el concessionari presentara a l' Ajuntamenf una

proposfa raonada de revisió de tarifes, la qual sera aprovada per

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ple, de condjdons Der a la coaCffSió d'na aparcamenr a ('Av, del Pare

l'Ajuntament sempre que compleixi les determinacions establertes aquí.

També sera procedenf la revisió de tarifes quan es doni algun del

supósifs recollits a I'article 249.b del ROAS.

Clausula 26. Canon.

El concessionari queda obligaf a abonar a l' Ajuntament un canon

concessional de carócfer anual, per raó de I'ocupació del domini públic

utilitzat ¡ al tres continguts de la concessió.

L'Ajuntament no exigira als usuaris cap canon o preu públic per raó

de la concessió o ús de I'aparcament. /r;(;, )Ijf~ r-\e- =-~ £.

El canon es fixo per o cada any :

• anys del 1 al 5 - 840.000 pta ~ 5.048,9Y e:
anys del 6 al 10-

. ,
• 1.680.000 pta =/0.0 'l/F.
• anys del 11 al 20- 3.360.000 pta '= 20. I94 "-
• anys del 21 al 30- 5.040.000 pta = Jo ?ti 6>

• anys del> 31 a fi concessió - 6.720.000 pta = 40.:JW 6'

L'evolució del canon sera estudiada i avaluada en funció del IPC,

o índex similar de I'any anterior. Podran per tant revisar-se aquestes

previsions inicials si les desviacions de calcul inicials fossin imporfants

durant el Ilarg període concessional.

Clausula 27. Garantia.

Sera obligatoria la presentació de garanties per part del

concessionari. L'import de la garanties seran:

aJ Provisional: en el moment d'adjudieaeió inicial de la eoneessió, ¡

durant el període de redaeeió i entrega del projeete exeeutiu i fins a

I'aprovaeió del projeete per part de l'Ajuntament : el eorresponent al 2%

del pressupost previst d'exeeució de I'obra , és a dir 11.480.000 pessefes.

bJ Definitiva d'obres : amb anterioritat a la formalitzaeió de la

concessió en eseriptura pública i fins a I'dete de eomprovaeió i reeepeió

de les instalolacions , I'import de la fianc;a eorrespondró a un 4% del

pressupost previst d'exeeueió de I'obra . és a dir 22.960.000 pessetes ..

e) Definitiva d'explotació: A partir de la deelaració de

eomprovaeió i reeepeió de les instalolaeions, I'import de la fianc;:o

correspondró a un 4% del pressupost previst d'exeeueió de I'obra , és a

14
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Pie, de condidons Der a la concessjÓ d'na aoarcament a ['Av, del Pare

dir 22.960.000 pessetes.

Aquestes fiol"lces ha seran en concepte de garantia del servei i de

I'execució de I'obres revertibles a l'Ajuntament . als efeetes de I'article

247.2 del ROAS.

L'Ajuntament, durant la vigencia de la concessió podro actualitzar

la garantia establerta en I'apartat eJ en funció del índex de preus ¡pe.

Les garanties podran ser en qualsevol de les fórmules establertes

per la Llei de confractes de les Adminisfracions Públiques.

Clausula 28. Campte d'explotació i actualització.

El concessionari mantindra informat a l' Ajuntament sobre les dades

que conformen el compte d'explotació de la concessió, desglossat en els

seus elements constitutius:

amortització de I'obra civil de I'aparcament

manteniment i reparacions de J'obra civil

amortització de les instalolacions

manfeniment i reparacions de les instalolacions

depeses de personal

depeses generals

benefici industrial

l'establiment de les tarifes que preveu la clausula 25, haura de

recolzar-se en I'evolució deis elemenfs constitutius del compfe

d'explotació, en fot cas I'augment no podra ser mai superior al

percenfatge que resulti d'aplicar la formula de reivisió de la clausula 25.

El concessionari i l' Ajuntamenf acordaran el procedimenf més

adequat pet coneixement del número de vehictes usuaris i els seus ti pus.

CAP.5 - RtG/M DE RESPONSA8/L/TATS.

Clausula 29. Obligacions del concessionari.

Elsdrefs i obligacions del concessionari, l' Ajunfamenf i els usuaris, a

més deIs recolJits en aquest Plec de Condicions, seran els que es

determinen en la vigenf tegistació , Reglamenf de Béns i Serveis de tes

Corporacions Locals, Reglamenfs de contractació, Ordenances

Municipats. Així mateix, el concessionari tindra les obligacions que

1S
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seu la part

del projecte

b)

di

gl

ti

el

e)

il

h)

assenyala I'article 235 del ROAS.

Seran obligacions del concessionarj:

aJ Executar les obres amb estricta subjecció al respectiu

projecte de les quals és contractista i financ;ador, en el termini i

condicions assenyalades.

L'adquisició de tots els elements necessaris per a la posto

en marxa deIs serveis en les condicions de la concessió.

Portar a terme t'adquisició deis equips de defensa contra

incendis - que es detalla en Plec de condicions tecniques -

mobiliar; altres instalDlacions que siguin necessaries per al

correcte funcionament del servei i que revertiran a l' Ajuntament

a l'acabament de la concessió.

Satisfer puntualment el canon anual estipulat, al final del

primer semestre natural de cada any.

Enderrocar i realitzar novament acarree

d'obra executada que no s'ajusti a les condicions

o a les modificacions acordades per l' Ajuntament.

Prestar el servei de forma diaria Qmb la necessaria

continu"itat, fins i tot en cas que circumstancies sobrevingudes i

imprevisibles ocasionin una subversió en l' economia de

I'explotació sens més interrupcions que les que s'haurien

produ"it en el suposit de gestió directa municipal. Es podran

senyalar programes de prestacions mínimes en dies i hores

determinats d'acord amb l'Ajuntament.

Complir les disposicions de les Ordenances municipals i

suportar quantes servituds li imposi l'Ajuntament amb caraeter

de servei públic.

Permetre que, en qualsevol moment, l'Ajuntament pugui

inspeccionar I'estat de conservació de l'aparcament i les seves

installJ lacions.

Adoptar totes aquelles mesures que millor convingui,

especiolment duront I'execució de les obres, per tol d'evitar

donys o les persones o a coses. Només es permetran les

inferrupcions o molesties al frófic o (lIs accessos als immobles

que les assenyalades en el plec de condicions tecniques. Seran

a carrec de I'adjudicatari les indemnitzacions que els
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parficulars puguin reclamar per danys o perjudicis amb ocasió !

motiu de les obres, així com la indemnifzació a tercers pels

danys que pugui produir el funcionamenf del servei per causo

imputable al concessionari o al personal del seu servei, omb

absoluta indemnitat de l' Ajuntament, Ilevat que s'hagués

produTt per complimenf d'una ordre for<;osa acordada per la

Corporació. El rise deis danys que es puguin produir amb motiu

de !'execució de les obres, s'hauró de cobrir per I'adjudicafari

en la forma assenyalada en aquests Plec.

n Mantenir en bon estat la porció de domini públic

utiJitzada ¡ les instalolacions ¡obres consfruYdes , atenent la

conservació i funcionamenf adequats, fent les reparacions que

fossin necessaries a I'efecte, així com realitzar I'acabament de

superficie que consta en el Plec de Condicions Tecniques.

S'exclou el manteniment de la superficie sobre l'aparcament

que correspongui amb la vio pública.

k) Conservar en perfecte estat de manteniment. higiene,

neteja i ornat les construccions, serveis i instalDlacions, així com

a mantenir omb caracter permanent un servei de vigilancia que

permeti treure els vehicles, per part deis seus propietaris, a

qualsevol hora del dio o de la nit. fins i tot qua n estigui tancada

I'admíssió de nous vehicles.

I} Admefre a gaudir del servei a qualsevol persona que

compleixi els requisits reglamentaris .

m) No alienar béns afectat a fa concessió duran! la seva

vigencia, ni gravar-los, excepte que l'Ajuntament ho autoritzi

expressament.

nJ Sotmetre's inexcusablement a que per part de

l'Ajuntamenf es controlin els bitllets, fargefes d'abonament o

qualsevol alfre tipus de document acreditatiu del pagament de

la prestació del servei.

o) Explotar personalment el servei i no cedir-Io ni traspassar-

lo sense autorització expressa de l' Ajuntament i amb els requisits

assenyalats en el reglament de ContraGtació per aquests casos.

p} Tindra cura així mateix del bon ordre del servei, per la

qual cosa podra dictar les oportunes instruccions, sempre i qua n
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siguin aprovades per l' Ajuntament.

q) Assumir el resultat económic de la redacció del projecte,

construcció i explota ció de I'aparcament. jo que el servei es

gestionara a rise i ventura del concessionari.

r) Dotar I'esfabliment d'un felefon públic.

sI Esfablir amb una companyio d'assegurances les polisses

necessóries per cobrir amb total indemnitat per l'Ajuntament els

rises següents:

1J Responsabilitat civil per danys que es puguin

produir a persones o coses a conseqüencia de I'execució de

les obres fins a un imparf de 575 milions de pta.

2) Responsabilltat davant l'Ajuntament de Granollers

per I'abandonamenf de I'obra abans d'acobar-Ia o

paralifzació injustificada de la seva execució fins a un impart

maxim de 250 milions de pessetes a percebre per

l' Ajuntament per impart estimat de la quantitat d'obra que

manqui per fer. Aquest concepte es podra garantir també

mitjanr;anf aval prestat per entitat bancaria o companyia

autoritzada per aixó, segons model usual al' Ajuntamenf.

3) El concessionari estoblira tombé una pólissa que

cobreixi la responsabilitaf civil derivada de la presfació del

servei d'explofació de I'aparcamenf fins a una quanfitaf de

50.000.000 pta.

4) El pagamenf de les primes a que es refereixen els

núms. i 2 per fof el període previsible de duroció de I'obra

s'abonara pel confracfisfa abans de la firma de l'escripfura

d'adjudicació. La corresponenf al núm. 3 s'abonara

anualmenf.

t) En cas d'obandonar I'obra abans d'acobor-Ia, el

concessionari no tindra dref a cap indemnització per la part

d'obra executada la qual quedara a benefici de l'Ajunfamenf.

u} Abandonar deixar lIiures buifs. a disposició de

l'Ajunfament, dins el fermini esfablert. les insfallJlacions,

material, servei béns objecte de la utilització el

reconeixemenf de la potestat de l' Adminístració per acordar i

18
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execufar per ella mateixa.

v) Satisfer tates les contribucions i impostos, tant si recauen

sobre la propietat o sobre I'activifat, ¡acreditar-ha davant

l' Administraciá municipal mitjanc;ant rebuts que justifiquin el

pagament dintre del mes següent al de! venciment de la

cobranC;a en període voluntari. També aniran a corree del

concessionari els pagaments per manteniment del material i

instalolacions, subministrament d'aigue i electricitat, teléfon, gas

recollida d'escombrories, residu5 industrials i aigües residuals.

w) Obtenir I'auforilzoció necessario en reloció al permís

d'activitat i d'obertura.

xJ Complir el que disposen les Ileis protectores de la indústria

nacional i el trebaif, en tots els seus aspectes, fins j tot els de

previsió j seguretat social en vigor. Caldra també observar

rigorosament la legislació sanitaria altres aplicables a

I'objecte de la concessió.

y) D'acord amb el que disposa la legislació laboraL el

concessionari haura de formalitzar la protecció respecte a les

contingéncies d'accidents de treball enfermefat professional

del personal al seu servei amb la Mutualitat laboral

corresponent.

. z) Complir les altres obligacions a carree seu que es

dedueixen de les altres clausules del present Plec.

Clausula 30. Drets del concessionari.

A més de les que es deriven d'altres clausules d'aquest Plec de

Condicions i les que corresponen al concessionari els drets reconeguts en

les L1eisi reglaments, i a més, els següents:

a) Rebre de l' Ajuntament la protecció i suporf necessari

perqué pugui prestar el servei degudamenf i perqué cessin les

possibles pertorbacions que obstaculitzessin el seu

desenvolupament.

b) El lliurament per l'Ajuntament de la porció del do mini

públic a ocupar per I'aparcament la senyalització o

delimitació de la qual es faro mifjan<;anf acta que subscriuran

l'AjuntamenL el director de les obres i el Secretari Municipal.

19



I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pie, de condjdQm Der a la concessiÓ d'un aoorcament a ['Av, del Pare

eJ La formalització de la recepció provisional de les obres,

sense perjudici de la definitiva, al venciment del termini

senyalat per la seva realització, de conformitat amb el

Reglamenf de Contractació de les adminisfracions públiques. Es

considera com a termini de goranfia de les obres, el d'un any.

dJ Percebre, com a element retributiu de la concessió, les

tarifes auforifzades que haure d'abonar el públic usuari.

el Propasar a [' Ajuntament tates les modificacions que estimi

convenients com a millares en la presfació del servei.

f) Fixar, previa autorització de l'Ajuntament, i d'ocord amb

les seves ordenances de publicitaf. onu neis publicifaris en

['interior de ['aparcament. Aquests concessionari gaudira deis

beneficis fiscals establerts a les ordenances.

g} 1mposar a benefici seu, sancions per import equivalenf a

deu vega des la tarifa de la primera hora d'oeupació.

Clausula 31. Obligacions de l' Ajuntament.

Seran obligacions de l' Ajuntament :

a) Permetre al concessionari I'exeeució de totes les obres, la

ufilització de la porció de dominio públic etecfuar les

insfalDlacions necessaries pel funeionament de I'aparcament.

bJ Donar possessió i fer entrega al concessionari deis serveis

a que s'ha de destinar I'aparcament subterrani i de tot el que

estigui afectaf per aquesf ús d'estacionament.

eJ Rebre, amb les formalifafs que s'esfableixin en les

clausules d'aquest Plec, les obres objecte d'aquesf concurs que

estiguin degudament executades i aeomodades al projeefe

respectiu o a les moditicacions o variants auforitzades per

l' Ajuntament.

d) Retornar les fiances consfitu'ides per a I'execueió de les

obres, qua n el concessionari acrediti tenir tes obres execufades.

e) Entregar al eoneessionari la porció de domini públic que

s'indica en I'apartat b deis drets del eoncessionari.

f) Aforgar al concessionari I'empmament necessari per al

lIiure i pacífic exercici deis seus drets, a I'objeefe que pugui

presfar el servei degudamenL i perque cessin les pertorbacions
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que obsfaculitzin el seu funcionament.

Clóusula 32. Drets de I'Ajuntamenf.

A més deis que es derivin de I'establer' en les al tres clausules

d'oquest Plee de Condicions, l'Ajuntament tindra els següenfs:

al Percebre puntualment el canon anual estipulaf.

bJ la reversió de les inslalolacions, material i servei, IIlures de

qualsevol carrega o gravamen al dio següenf de I'acabamenf

del fermini de la concessió, cessant en I'oprofifamenf del béns

de domini públic que haguessin vinguf utilitzant j posanf-Ios a

disposició de l' Ajuntamenf en perfecfe estaf de conserva ció i

funcionamenf.

eJ Fiscalitzar la gestió del concessionari, per la qual cosa es

podro inspeccionar el servei. les obres, insfalolacions i locals i

dietar les ordres per tal de manfenir o resfablir la presfació

adequada.

d) Ordenar discrecionalment, com podria disposar. si

ges'fiones direcfamenf el servei, les modificaciom en el servei

concedit que aconsellés l' interes públie, seme dref a cap

reclamació del concessionari quan les alferacions acordades no

finguin franscendencia económica per I'equilibri financer de la

concessió.

e) L'Ajunfamenf podro exigir que se li reservi regular o

esporadicamenf un nombre deferminaf de places ( maxim 10

places) d'esfacionamenf horari, mitjanc;ant el preu que resulfi

d'aplicar a les tarifes una deducció del 15%.

ti L'Ajunfamenf pof deixar seme efecfe la concessió aba m

de I'acabamenf del fermini esfablert, si ho justifiquen

circumsfancies sobrevingudes d' ordre inferes públic,

mifjanc;ant la devolució de la parf proporcional anticipada del

canon safisfef i rescabalamenf de danys i perjudicis.

Clausula 33. Sancions.

Les infraccions del concessionari per ineomplimenf de les seves

obligaciom es classificaran, afenenf a la seva transcendencia o malíeia,

en lIeus, greus i molt greus, de conformifat amb I'establert en el
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Reglamenf de Serveis de les corporacions loccls.

A efecfes confractuals es considerara faifa sancionable tata acció

u omissió del concessionari que suposi un incomplimenf de les exigencies

especificodes en el Plee.

Infraccions ¡Isus .- Es consideraran faltes Ileus aquelles que, no

afeetant desfavorablemenf a la qualifat: quanfitat i femps de les

prestacions del servei, no siguin degudes a actuació maliciosa, ni

comportin un perill a persones o coses, ni redueixin la vida economica

deis components de les instalolacions, ni causin molesties als u$uaris, etc.

LI adminisfració podro sancionar al concessionari per incompliment

de les seves obligacions en general sempre que no mereixi la

qualificació de greus o molt greus) tant davant la propia administració,

com davanf els usuaris del servei. amb multa que oscillJlaró entre 25.000 i

75.000 pessetes.

Si ¡'adjudicatari es retarda en I'execució de les obres de

construcció de I'aparcamenf subferrani al que es refereix el presenf PIee

de condicions per causes que li siguin imputables i que constitueix un

objecte parcial d'aquesta concessió o en l'inici de la prestació del

servei, sense que jusfifiqui el refard a judici de l' Ajuntamenf. se li

imposaró una multa de 50.000 pessetes per dio nafural de demora.

Si prestés o realifzés la gestió i explota ció del servei en forma

deficienf. que donés lIoc a la presentació de denúncies i profestes

generals, s'imposaró una multa entre 25.000 75.000 pessetes, segons la

major o menor deficiencia de la mateixa.

Infraccions greus.- S'esfimaró falta greu aquella que afee ti

desfavorablement a la qualitaf. quantitat i temps de les prestacions del

servei, sigui conseqüencia d'una acfuació maliciosa. També es

considerara greu aquelies que ocasionin molesties j'usuari o escurcin la

vida económica deis components de les instalDlacions.

Es consideren faltes greus del concessionari, a més de les que

assenyala I'arficle 257.2 del ROAS,les següents:

al La infracció de condicions est'Úblertes per disposicions

legals o reglamentóries o pel present Plec i I'incompliment de

les obligacions generals del concessionari que en el mateix es

22
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Si es declara en I'expedient que a I'efecte s'incoY que la infrocció

comesa té caracfer greu, de conformifat amb el que esfableix el

Reglament de Serveis de les adminisfracions lo£ols, l'Ajuntament podra

declarar el segresf de la concessió per un termini maxim de dos anys.

exigeixen de l'Ajuntamenf la reolització d'uno

una sonció, I'jmport de la qual sera el quíntuple

2)

contemplen.

bJ La suspensió de les obres de construcció de I'aparcamenf

per un periode superior a un mes per causes ofribu'ides

exclusivamenf al concessionari.

eJ l'aplicació de tarifes per imparf superior al maxim

establert.

d) Posar en perill la bono prestació del servei públic o que

provoqui perforbació.

e) La faifa de diligencia i d'otenció en la conservació de les

instalolacions de I'aparcament, així com I'incompliment de les

instruccions dictades pels Serveis Tecnics municipals referents a

aquesta conservació.

f) La desobediencia a ordres de modificació acordades per

l' Ajuntament.

g) Dedicar les instalolacions a usos diferents deis

específicament assenyalades en el Plec de Condicions, sense

]'autorització de l'Ajuntament.

A les faltes < que

despesa, se Ii aplicara

de la despesa.

Per les faltes que no comporten una despesa directa improcedent

s'aplicaran les següents sancions:

1) La reiteració o reincidencia en falta Ileu que arribi a

constituir-ne una de greu se sancionara amb el triple de la

sanció corresponent a aquelles.

Les que afectin a la qualitat, quantitat i temps de

prestació del servei, que no siguin considerades com a faltes

lIeus, se sancionaran amb el triple de la sonció corresponent a

aquestes.

I
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Infroccions moti greus ,~ S'estimara com o falfes molf greus

aquelles que siguin conseqüemcio d'una actuadó malicioso. o reolització

delicienf de trebolls exigits pel servei o que puguin influir negativomenl

en la vido económico deis components de les insfolOlocions.

Així mateix, es consideraran com a faltes moll greus aquelles

occions o omissions del controctisto que puguin ocasionar perlll per a les

persones.
Esconsideren faltes molt greus:

o) la que provoqui pertorbació en el servei. reiterada

reinciden! .

b) l'incomplimenf gravíssim de les obligacions essencials que

ocosioni peritl per a la bono marXQdel servei.

e) La interrupci6 total o parcial del servei públic de forma

continuada i regular. lIevat casos de for<;a major.

dJ La cessió de les obres o I'explolació del servei per tercera

persona. sense consenliment previ de l' Ajunlament ( jo que la

concessió s'atorga "intuiti personae"). així com I'alteroció de

I'objecte de lo concessió.

el Lo desobediencia reiterada o reincident respecte o les

ordres i directrius de l' Ajunlament per assegurar que el servei es

presti en les degudes condicions ¡ respongui en tot moment a

les exigencies de t'interes públic.

ti No admetre a I'usuari al gaudi del servei quan aquest

reuneixi els requisits necessaris per aixó.

g) La no realifzació per part del concessionari d'una bona

gestió del servei.

hJ El fef d'incórrer en causa de segrest. després d'haver

sigut aixecat un alfre anterior.

La comissió d'una falta molt greu donara lIoc a I'aplicació de les

següents sancions:

1) La rei!eració o reincidencia en falta greu que arribi a consfituir.ne

una de moll greu. se sancionara amb el quadruple de I'impor! de

la sanció corresponenl a aquella.
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2) Les que afectin a la qualitaf, quantitaf i femps de prestació del

servei, que no siguin considerad es com o faltes greus, se

sancionaran amb el sextuple de la sondó corresponenf a aquestes.

Si en I'expedient incoaf a I'efeefe, es declarés que la infracció té

el caracter de molt greu, es podro declarar la eaducitat de la concessió

de conformitaf omb el que preve u el Reglamenf de Serveis de les

administracions loccls.

Revisió de la guantia económica de les sancions.

l'imporf de les sancions de caracfer económic contemplades en

I'apartat anterior es fixaró en el momenf de la seva imposició en la

quanfia que correspongui per odaptació aufomótica de les assenyalades

en aqu8sf Plee mitjan<;anf I'aplicació de la variació acumulada de l'IPC

que correspongui al període transcorregut des de J'inici de la prestació.

CAP.6 - EXTINCI6 DE LA CONCESSI6.

Clausula 34. Resolució de la concessió

la concessió s'extingira per les causes que esfobleixen els articles

241 260 del ROAS, omb els efectes que determinen els orticles 261 a 264

del moteix Reglament. Així moteix, la eoncessió s'extingira per les causes

previstes a l'ortiele 168 de la lCAP lIei de Contrae tes de les

Adminisfrocions Públiques.

la coneessió s'extingeix el dio de venciment del fermini

concessionol (maxim de 50 onys), comptafs des de I'endema de la dafa

prevista per la finalitzoció de les obres constructives de J'oporeament.

Ven<;ut oquesf termini el eoncessionori finalifzora I'ús priva tiu deis

béns objecte de (a concessió, les obres i les instololacions i I'explotació

de I'aparcament revertiran a l'Ajuntament, lIiures de earregues, sense

cap indemnització i omb el retorn de la fion<;a dipositada que disposa el

Plec.

les obres i instalDlacions objecte de reversió hauran d'estar en

bones condicions segons I'estoblert per la clausula 20 d'aquest Plec.

Dos anys obans del venciment del termin~, l'Ajuntament designara

un interventor tecnic, que vetllara per la conservació de les obres i

instollilacions i proposara les reporacions i reposicions necessaries.
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Clausula 35. Resaludó per mutu acord.

E! concessionari i l' Ajuntament podran convenir la resolució de la

concessió per mufu acord. No procedira la resalució per mufu acord si

concorren suposits determinants de caducitat de la concessió.

concessionari pels

económicament
el

Clausula 36. Resolució per incomplimenf de la Corporació.

El concessionari podro planfejar la resolució de la concessió en el

suposit d'acdons o omissions jurídicamenf incorrectes de I'adminisfració

municipal que puguin impedir o perforbin greument I'objecfe de la

concessió, construcció o gestió de I'aparcament.

la resaludó comportara els següents efectes:

aJ Extinció de la concessió

bJ Reversió a I'administració municipal deis béns, obres e

instalolacions i explofació de I'aparcament.

Indemnització per I'administració al

danys perjudicis efectivament causats

avaluables.I

I

I

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Clausula 37. Resolució per incompliment del concessionari.

Si el concessionari incomplís les obligacions que

I'jncumbeixen, l'Ajuntament estara facultat per exigir el

compliment o declarar la resolució del contracte, poden

considerar-se:

al Les causes especificades en la lIei de Contractes amb les

Administracions Públiques.,
b} Les demores o retards que superin els següents terminis del

programa d' execució: dos mesos per presentar el projecte

executiu, dos mesos per iniciar les obres, tres mesos en el tofal

d'execució de les obres, sens perjudici de les excepcions legals.

c) La suspensió o abandonament de les obres pel concess¡onari

durant un termini superior a dos mesos.

d} La suspensió o abandonament en I'explofació de I'aparcament.

e) Incompliment de les ordres de l'Ajuntomant dictades en execució

de les potestots atribu"ldes per I'ordenament jurídic o el present

Plec de condicions.

I
I
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f} Cessió O fraspas de la concessió en contra del regim esfablerf en

el present Plee.

Pets apartafs b),cj,d) eL l'Ajuntamenf exigira previamenf sota

apercebimenf de resolució la corresponent obligació del concessionari

en el fermini habilitaf a I'efecfe.

Si es produeix lo resolució del contracte abans de I'aeta de

comprovació i recepció , comportara la reversió a t' Ajuntament de les

obres instalolacions executades sense dret a indemnifzació al

concessionari i indemnifzació a l' Ajuntament pels danys i perjudicis, omb

la incautaciá de la fian¡;a diposifoda a tal efecte.

Si es produeix la resolució del cantracte després de I'acia de

comprovació i recepció , s'atendra al previst a I'article 261 del ROAS i

podra comportara:

al La fi del concessionari en la gestió de la concessió.

bJ Incautació per l' Ajuntamenf deis béns, les obres

instalolacions afectes a la concessió.

cJ Indemnitzadó a l' Ajuntament pels danys i perjudicis que

es puguin determinar

dJ Convocatoria de licitació per adjudicar novament la

concessió.

Si el motiu de I'incompliment del confracte fos catalogot com de

for<;a major, la resoludó no donara 1I0c a indemnitzodó de danys ¡

perjudicis.

Clausulo 38. Denúncia de la concessió.

En cos d'incapocitot del concessionari per couso sobrevinguda o

I'odjudicoció definitivo, ]'Ajuntoment podra denunciar el controcfe de

conformitot o les disposicions del Regloment de confrocfoció de les

Corporodons locols.

Clausula 39. Segrest de lo concessió.

Si el concessionari reolifzés greus infroccions amb perill de la bono

prestació del servei incloso la desobt'idiencia o ordres de

j'odminisfroció. l'Ajunfament podra declarar en segrest lo concessió.

omb la finolifot d'assegurar-ne el servei. d'ocord amb el que prevegi en
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A tal suposit, el concessionari es compromet a abandonar i deixar

Iliures les instalOlacions en el termini de tres mesos, comptats a partir de

Clausula 41. Rescat de la concessió.

Per raons d'interes públic l'Ajuntament podra declarar extingit el

contracte i el rescat de la concessió, per tant, amb rescabalament a

I'adjudicatari de danys indemnització deis perjudicis que se Ji

ocasionessin, lIevat que el rescat fas motivat per dol o culpa del

•

Clóusula 40. Caducital de Ja concessió.

Procediró la caducitat de la concessió, en fots els suposits que es

preveuen en aquest Plee de condicions i, en tol cas, en els següents:

al Si fet I'aixecament j segresf el concessionari tornés a

incórrer en les infraccions que I'haguessin determinat o en allres

slmilars.

bJ Si el concessionari incorris en infracció gravíssima de les

seves obligacions essencials. En aquest últim suposif. la

declaració de caducitat requeriro la previa advertencia al

concessionari, amb expressió de les deficiencies que haguessin

de motivar-la, concedint-se un termini prudencial per a

corregir-Ies~

concessionari.

tat moment el Reglamenf d'Obres Serveis de les Administracions Locals,

per aquestes circumsfóncies .

La declaració de segrest sera notificada al concessionari.

concedint-Ii un termini prudencial per a corregir subsanar les

deficiencies que varen motivar-la

Transcorregut I'esmentat ferminL es declarara la caducitat, de

conformitat amb el que preve u el Reglament de Serveis.

Sense perjudici d'aquesta tramitació administrativa, el

concessionari podro recórrer contra l' acord de caducitat adoptat pel

Pie municipal, primerament en reposició posterioment davant la

jurisdicció contencioso-adminsitrativa, amb la prevenció expressa de que

la interposició de qualsevol recurs no suspendro I'executivitat deIs acords

municipals .

'.
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lo dato de notifica ció de l'acord de rescot. En allre cas perdra

automóticament el dret a indemnilzació de danys prevista en I'aporta!

anterior.

El procedimenf en materia de resca! sera el que es determino en lo

L1ei d'expropiació torcosa. que conté normes per a la deferminacié de

I 'apreuament.

Clausulo 42, Abondonament o renúncia de lo concessjÓ,

En cas d'obandonomenf o renúncia de lo concessió. l'Ajuntament

instruira expedienf que resoldró miljcncon! acord de Pie. incautanl-se de

1015els elements i materials que ¡alegrio I'explofació del servei concedit.

inclos béns. etc ..; s'incautara igualment lo tianc;a constitu"ido per

garantia del contracte, tol aixo sense perjudici de I'exercici de les

accions oportunes per la responsabilitat en que hagin pogut incórrer els

concessionaris. Aquesta incautació es tramitara de conformitat amb el

que disposa al respecte la vigent lIei de Régim local i Reglaments de la

seva aplicació.

l' Ajuntament podra estimar la realitat de causes sobrevingudes de

forc;:a major que impedeixin al concessionari la prestació del servei; en

aquests supósits no procedira la incauta ció si el concessionari presta les

facilitats necessaries perqué el servei no s'interrompi i l' Ajuntament pugui

adoptar les mesures oportunes per la realització directa del mateix o

realitzi nova adjudicació

El concessionari no podra reclamar o l' Ajunlament cap

indemnització ni tan sois com a reembossament de la inversió realifzada

si com a causa de I'abandonoment o renúncia de la concessió alOlegués

el contractista perdues en el compte d'explotació, encara que aquestes

fossin imputables a majors despeses o menors lngressos que els previstos

pel concessionori en el compte d'explotoció incles en I'oferto, ni tan sois

per defecte d'ocupació sobre I'índex prevlst en el mafeix.

Clausula 43. Reversió de lo concessló.

Acomplert el termini fixat com a duració de la concessió,

revertiron, passant en pie domini o favor.. de l' Ajuntoment. les

instolUlacions i obra civil de I'oparcament. amb lols els seus béns j

elements del servei públic, hovent-se de trabar en bon eslat de
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con.servació i funcionomenf.

l'AjuntamenL immedialament abans de comenc;:ar el període de

tres onys anteriors a t'ocabomenl de la concessió, revisara t'estat en que

es trabi I'aparcamenf ¡les seves instalQlacions, béns i elements de servei

públic. assenyalant l' Ajunlomenf. a la vista de l'informe que remetín els

fecnics municipals. les obres i reparecions que considerin necessaries per

a rebre'l en el seu dio.

Clausula 44. Prórroga del servei.

El concessionari. ve obliga! a continuar preston! el servei després

d'ocabal el termini de la concessió, si així ha acorde l' Ajuntament,

menfre s'odjudiqui una nova licitació, o es resolgui executar la presteció

del servei públic per un altre procedimenf. Aquesta prorroga no podra

ser superior a un any. Durant aquesta. regiran les mateixes normes

aprovades per al termini contractual de la concessió.

CAP.? - FORMAlITZACIÓ DE lA CONCESSIÓ.

Clausula 45. De la formo.

La contractació es celebra mitjanc;:ant adjudicació definitiva a

partir d'un procés de concurs restringit segons preve u l'article 92 de la

lIei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de les Administracions

Públiques,

CIQusula 46. Perfeccionament del contracte.

El contracte es perfeccionara per I'acord de I'adjudicació. pel

qual I'adjudicatari i l' Ajuntament de Granollers tenen l'obligació de

complir. Se'ls aplicaran les disposicions vigents sobre contractació

administrativa pel que fa a la resolució. lo rescissió i la denúncia deis

contractes i les responsabilitats en que incorrin en el seu compliment. El

contracte es formalitzara mitjanc;:ant atorgament d'escriptura público.

El concessionari hauró també de complir els extrems següents:

al Fer-se corree del cosl de publicoció d'anuncis del

concurso

b} En cas de disminució de la fianc;:a conslitu'ida com a

conseqüencia de sanciens economiques . e per qualsevel cltre
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b) Que el nou contractista constitueixi [es garanties exigides a

I'adjudicafari.

causa, el concessionari estara obligaf a reposar-la en el termini

móxim de quinze dies, compfots a partir del següenf a Ja de la

data de nOfificació.

les condicions

Projectes de

reuneixi

d'Obres

propasaf

del Servei

al Que el contractisfa

odequades segons informe

l' Ajuntament de Granollers.

Clausula 47. Novació del confracte

L'adjudicafari no podro traspassar ni cedír els drets que ti confereix

aquesf contracfe 5ense ['ouforitzaciá expressa de l' Ajuntamenf de

Granollers .Per obtenir ['auforització es requerira:
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