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NOTIFICACIÓ D'ACORD

Que en la SESSIÓ ORDINÁRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
ENPLEEL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2000. fou pres, entre d'altres, I'acord
següent:

9).- DICTAMEN RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL
PROCÉS DE CONCURRENCIA PÚBLICA ENDEGAT PER AQUEST
AJUNTAMENT PER EXECUTAR LA CONSTRUCCIÓ 1 POSTERIOR
EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT DE VEIDCLES EN EL SUBSOL DE
L'AV. DEL PARC, D'AQUESTA CIUTAT.

L' Ajuntament en pIe el>sessió celebrada el dia 21 de mar, de 2000, va acordar
iniciar la 2a fase del procés de concurrencia d' ofertes del projecte d' aparcament
públic subterrani de I'avinguda del Pare, d'aquesta ciutat, amb la invitació a
l' empresa seleccionada Petrobages, SA, a que formulés la proposta economica
defInitiva i redactés el proejcte executiu definitiu, a I'ensems, que se li requería
a presentar document acreditatiu d'haver constituit la garantia provisional
d'11.480.ooo pessetes.¡70.919,42 euros], d'acord amb la c!imsula27 de les bases
d'explotació que regeixen la concessió administrativa per 'a la construcció i
subsegüent explotació de I'aparcament subterrani esmentat.Ates que I'empresa
Petrobages, SA ha presentat el projecte dermitiÍl de construcció.de I'aparcament
públic de subterrani de I'avinguda del Pare, d'aquesta ciutat,així com, en data I
de juny de 2000 va constituir la garantía provisional d' 11.480.000 pessetes, segons
carta de pagament acreditativá de I'operació núm. 17489, donant complimenta
l'acord plenarí anterioLAtes I'informe favorable emes el dia 10d'octubre dé 2000
peI.Cap de l'Area Territorial que .consta en aquest expedient.Ates allo que
estableixen els arto 158 i seg del Reial decret legislatiu 212000, de 16 de juny, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes deles administracions
públiques.Per aixo, aquesta Comissió Informativa de l'Area Territorial emet el
dictamen següent:Primer. Adjudicar defInitivament la concessió administrativa per
a la construcció i la subsegüent explotació d'un aparcament subterrani per a
vehic!es en el subsOl .de I'av. del Pare, d'aquesta ciutat, a I'empresa
PETROBAGES, SA, d'acord amb I'informe favorable emes.el dia 10 d'octubre
de 2000 pel Cap de l'Area Territorial d'aquest Ajuntamént. Segon.- El d.non que
l'empresa PETROBAGES, SA haura d'abonar a l'Ajuntament durant la vigencia
de la concessió administrativa esmentada.en el punt anterior sera el següent:
* Anys de I 'al 5 = 840.000 pta/anuals (5.048,50 euros/anuals).
* Anys del 6 al lO = 1.680.000 pta/anuals.(1O.097 euros/anuals).
* Anys de 1'11 al 20 = 3.360.000 pta/anuals (20.194 euros/anuals).
* Anys del 21 al 30 = 5.040.000 pta/anusla (30.291,01 euros/anuals), i
* Anys del 30 a fI de concessió = 6.720.000 pta/annals (40.388,01 euros/anuals).
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Tercer. L'execució del contracte s'ajustara estrictarnent a les prescripcions que
siguin assenyalades pel Servei d'Obres i Projectes d'aquest Ajuntarnent i amb les
bases d'explotació que regulen aquesta concessió administrativa, aprovades
defmitivament per l'Ajuntarnent en pie en sessió celebrada de dia 22 de febrer de
2000, així com al projecte d'execució corresponent redactat per Petrobages, SA
que sigui aprovat defmitivament per aquesta Corporació municipal, establint-se
com a terrnini d'execució de les obres i les instal.lacions el que s'estableix a la
clausula 6 d'aquestes bases d'explotació esmentades, i com a terrnini de la
concessió el de 45 anys, d'acord amb I'inforrne emes pel Cap de I'Área Territorial
del dia 10 d'octubre de 2000.Quart. Notificar a l'empresa adjudicatiiria aquest
acord en el terrnini de quinze dies, i requerir-li que dins els quinze dies següents
a la data en que rebi la notificació, presenti el document acreditatiu d'baver
constituit la garantia defmitiva d'obres de 22.,960.000 pessetes
[l37.992,37 euros], d'acord amb la clausula 27-b) de les
bases dI explotació que s Ihan fet esment, ia l'art. 38.1del Reíal
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la L1ei de
contractes de les administracions públiques i sigui el contracte administratiu
corresponent, previ pagament de 10.030 pessetes (60,28 euros) al Servei de
Recaptació d'aquest Ajuntarnent, d'acord amb I'OF. núm. 2.1, arto 7, epígraf2,
punt 4.1. Cinque. D'acord amb alió que estableix la clausula 27-b) de les bases
d'explotació d'aquesta concessió administrativa, elevar a escriptura pública els
acords precedents. ~ Facultar el senyor alcalde perque, en representació
d' aquest Ajuntarnent, sigui tots els documents siguin necessaris per a dur a bon fi
els acords precedents.~. Notificar a I'empresa adjudicatiiria que contra els
acords anteriors. que són definitius en vía administrativa, poden interposar recurs
de reposició potestatiu davant I'órgan que I'ha dictat, en el terrnini d'un mes a
comptar des del día següent al de la recepció d'aquesta notificació. O
directarnent poden interposar recurs 'contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el
terrnini de dos mesas a comptar des de l' endema de la recepció de la notificació
de l'acord anterior.No obstant, podran interposar qualsevol altre que considerin
convenient.Yuite. TrasUdaraquests acords a les Árees Economica ide Serveis
i Via Pública i al Servei d'Obres i Projectes d'aquest Ajuntarnent. APROVADA
PER UNANIMITAT,
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