1

.•. ---

,

1.
!

I
1
I
I
I

1

AJUNTAMENT DE~GRANOLLERS

URBANISME, MEDI AMBIENT,
OBRES I PROJECTES
"¡'Y'{f Tem./oriff/

CONTRACTE
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1
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concessió administrath'3 per a la redacció de) projecte cxccutiu,
construcció i la subsegücnt explotació d'un aparcament subterrani. per
a vehieles en el subsól del earrer de Calderón de la Barca, de
Granollers.
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A.IUNTAMENT DE GRANOLLERS
PI Porxada, 6
08400 Cr.noUers
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COMERCIAL I1ERLlN, SA
CI Dllall' ,3
Barcelona
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Granol1ers, 20 de desembre de 2004.

I

RE U N ITS:
L'cxcel'lentíssim
scnyor .lOSE? MAYORAL 1 ANTIGAS, major d'eelat, titular del
DNI. núm. 3G.501.040-V, en la seva condició d'alcaldc de l'Ajuntamcllt
de
Granollers, en rcpresentació d'aquesta entita!, que té el domicili social en aquesta
localitat, playa de la Porxada, núm. 6, ¡que és titular del NIF núm. P-0809500B, assis(ít
pe! secretari general de la corporació, Josep M. Amarós i Boseh.
J, d'altra part, el scnyor Mariano Ganduxer Floriach, major d'edat, domiciliat al caner
Aduana, núm. 3 ,de Barcelona (08003), titular del DNI. núm. 46.104.395-K, que aetaa
en qualitat d'admimstrador solidar! de la socielat "COMERCIAL BERLIN S,A", en
virtut deis poders atol'gats davant la Notaria de Barcelona Don Mariano Girneno
V.Gamazo, el dia 22 dejuny de 2002, núm, de protocol: 1.939.
Ambducs parts cs reconeixcl1 competencia
aguest contracte, i diuen:

i capacitat rcspeclivamcnl per formalitzar

1. Que l'Ajuntament de Granollers, en sessió plenaria celebrada el dJa 24 de rebrer de
2004 va aprovar elefínitivamcnt el projectc d'implantació, en regiJ1l de concessió
administrativa, del Servei Públíc local d'aparc8ment subtcrrani per a vchiclcs en el
subsól de I'espai públic del Carrel' Calderón ele la Barca, així COl11 el Reglament
regulador d'aquest servci i el Plcc de Clausules d'Explotació.
11.- Posteriorment, en scssió plenária celebrada el día 23 de man; ele 2004, es van
acordar iniciar expedient licitatori per adjudicar mitjan¡;:ant sistema de concurs públic,
proccdiment obert j tramltació ordinaria i es va aprovar el plcc de clausules tecnicadministratives que regulaven la concessió administrativa d'un servei públic local
d'aparcament subterrani pcr a vehicles en el subsol de l'espai públic dcl"carrer Calderón
de la Barca gue incloi'a la redacció del projecte executiu, la construcció i la posterior
explotació de l'aparcamcnt.
JIl. Finalment, en sessió plenaria celebrada el dia 22 de juny de 2004, l'Ajuntament de
Granollers, va prendre el segUent acord en el que s'adjudicava el contracte per la
concessió administrativa:

\

El Pie de l'AjzfI1tamenl en sessió celebrada el dia 23 de mar\, de 2004, va acordar
iniciar expediclIt lieitatori per adjudicar mi(janr;ant el sistema de conctlrs públic,
tramitació ordinaria i procediment obert, a concessió administrativa del servei plÍblie
local d'apareallJenl subterrani per a vehicles en el subso/ del carrer de Calderón de La
Barca d'aquesta ciutal, que inclou la redacció del projecfe execlItiu, la cOIIstrucció i
posterio/' explotació del sérveÍ .

\~.
\tI

\

\\

I
•
,

.~

•

I
"lo:

;'&
~;

"

i
~
~

j
'~
~

)

1

.~

I.
I
I
I
i12

t'

I
I
I
I
J

3

En data 28 de maig de 2004 es va efectuar {'acta d'obertura de les pUques, presentantse al concurs l'empresa Comercial Berlin, S.A.

j

Ates l'injorme emes pe! cap de ['Area Territorial el rija 8 dejuny d'enguany que COnsta
en aquest expedien! 011 propasa a la Mesa, la contractacz'ó de l'empresa Comercial
Berlín, S.A. previa valoració segons els criteris establerts en els Piees de Clausules

I

Administratives.
Ates que la Mesa de contractaGÍó propasa al PIe de ¡'Ajuntamen! ,la contractació
['empresa Comercial Berlín, S.A. per la realització de les esmentades obres.
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Ates que s'ha seguit la tramitació
contraeles.
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prevista en la {egis[ació vigen! en materia de

Ates aUo que estableix f'art. 52.2 del Text refós de la Llei Municipal i de regim local de
Catalunya, quan a la competencia del Ple en la contractació i concessions de tota
mena quan el seu import superi el 10% deIs recursos ordinaris del pressupost i, en
qualseval cas, els 6.010.121,04 euros, inclases les de carácter plurianual quan la seva
durada sigui superior a quatre anys.
Es proposa a J'Ajuntament en pIe
Primer. Declarar valid l'acte licitatori celebrat i, en COl1sequencla, adjudicar
definitivament la concessió administrativa del servei públic local d'apareament
subterrani per a vehicles ell el subsól del correr Calderón de La Barca que illclou la
redacció del projcete executí71, la construcció i posterior explotació del servei,
d'aquesta ciutat, a l'empresa "COMERCIAL BERLIN,S.A. ", d'acord amb l'informe emes
pe~ cap de l'Area Territorial d'aquest Ajuntament el día 8 de juny de 2004.
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Segon: Aprovar el cemon que l'empresa COMERCIAL BERLIN ,S.A. haura d'abonar a
l'Ajuntament durant la vigencia de la concessió administrativa esmentada i segons el
Plec de Cláusules administratives que sera:
!

anys del 1 al 5 - 6.000 £/ anuals
anys del 6 al 10- 9.000 é/anuals
anys del 11 afi concessió - 18.000 £/anuals

L 'evolució del dmon sera revisada i recalculada per a cada anualitat natural
mitjwu;:ant1'aplicació del IPe.

I
I Tercer: L 'execucfó del contracte s'ajustara estrietamenl a les prescripcions que siguin
assenyalades pel Servei d'Obres i Projectes d'aquest AjulItament i a les clausules
d'explotació que regulen aquesta concessió administrativa, aprovades pel Pie de
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l'Ajuntament de data 23 de mare;de 2004, establint-se com a termini pe" la redacció
del prajecte de tres mesas; per iniciar les ,obres, un mes; per a l'execució de les obres
i instal-lacions, 9 mesos per a la cobertura de la llosa superior i urbanització de la
plae;a i un maxim total de 15 mesas per l'acabament interior de les instaUacions de
l'aparcament, a partir del dia següent a la data d'atorgament de l'escriptura
d'adjudicació, i com a termini de la concessió el de 50 anys, d'acord amb f'informe
emes pel Cap de l'Area Territorial de data 8 dejullY de 2004.
Ouart. Notificar a l'empresa adjudicataria aquest acord en el termini de quinze dies, i
requerir-U que presenti el document acreditatiu d'haver constitui't les següents
garanties, segons la clausula 27 de l'esmentat Plec de CfclUsules:
a) Provisional: en el moment d'a(ijudicació inicial de!a concessió, i durant el per/ode
de redacció i eiltrega del projecte e:r:ecutiuifins a 1'aprovació del projecte per part de
[,Ajuntament: el corresponent al 2% del pressupost previst d'execució de l'obra
b) Definitiva d 'ohres : amb anterioritat a laformalització ,de la eoneessió en escriptura
pública i fins a 1'aete de comprovació i reeepció de les instaf.lacions , l'impor! de la
fiane;a correspondrá a un 4% del pressupast previst d 'execució de l 'obra.
.
c) Definitiva d 'explotació: A partir de la dec!aració de comprovaeió i recepció de fes
instaUacions, l 'import de la jianr;a correspondrá a un 4% del pressupost previst
d'execució de ['obra.
Cinque.- Farmalilzar en docllmellt administratiu ,mitjanr;ant
contraete admillistratiu.

el. correspollent

Sise.- Facultar el sellyor alcalde perque, en representació d'aquesl Ajuntament, signi
tots els documents que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Sete: Notificar a l'Area Eeonomica, a l'Area de Serveis i Via Pública , al Serveis
d'Obres i Projeetes i flotificar a les persones interessades aquesta resolució, amb
f'expressió de lapossihilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
Contra aquest aete administratiu, que és definitill en la via administrativa, podeu
intelposar, amb eanieler potes!atfu, recurs de reposició davant l'alcalde, en el lermini
d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació, o bé
directament contra aquest aete podeu interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutja!s contenciosos administratius de la província de Barcelona, ell el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notifleació.
En cas que la desestimació del reeurs de reposició es produís per si/enci administratiu silenci que es produeix pe! transctlrs d'un mes a comptar des de la data de la
interpasició sense que se 11 'hagi notificat la resolució- el termini per a la inte¡posició
del recurs contenciós administratiu sera de sis mesos a comptar des de I'endenul del
dia en que el recurs de reposició esmentat s 'entengui desestimat.
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No obstan! aixo, podreu interposar-hi qualsevol altre recurs, si ha cOflsidereu més
oportú, en defensa dels vostres interessos.
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previst d'inversió de 1.555.793,50 €.
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IV. L'empresa "COMERCIAL BERLlN, S.A.", ha constituH la garantia provisional de
31.115,87 euros assenyalada a l'apartat 41 de I'acord d'adjudicació i el pressupost
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L'empresa

"COMERCIAL

BERLIN, S.A" propasa

la creació de les següents

servituds de Pas Perpetues que lligaran la part privada del Llevant i de Ponent amb la

.• 1

part de titularitat Pública Central de manera indefinida ( d'acord
l'annex) :

l

amb els pHmols de

,.1

Propietat

Servent:

Parí Pública. Propietat

Dominant:

Part Privada

de L.levant:

Sobre l'accés general d'entrada I'aparcament situat a la playa zona verda pública i per
tal de garantir l'accés perpetu des del carrer, a la part privada de Llevant.

~
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Propietat Servent: Part Pública. Propietat Dominant: Part Privada de Llevant:
Sobre els passadissos paraHels al carrer Colom, situats a la part pública, que serveixen a
la part pública i a la part privada de Llevant, i els corresponents al soterrani segon.
Sobre el passadís paral'lel i sota el cl Calderón de la Barca perpendicular aIs anteriors,
que els uneix, i situat a la part pública i el corresponent al soterrani segon

Propietat Servent: Part privada de L1evant. Propietat Dominant: Part Pública:

O
~

Sobre .la resta de passadissos paral'lels al carrer Colom, situats a la part privada de
llevant, que serveixen a la part pública i a la part privada de Llevant i els corresponents
al soJerrani segon,
Sobre el passadís paraHel al can'er Calderón de la Barca, perpendicular aIs anteriors i
situats a la part privada de Llcvant, que uneix els anteriors i el correspanent al sotcrrani
segon.

Propietat Serven't: Part Pública. Propietat Dominant: Part Privada de Ponent.:
Sobre I'accés general d'entrada a l'aparcament situat a la playa zona verda pública i per
tal de garantir .l'accés des del carrer a la part privada de Ponent.

Propietat Servent. Part Pública. Propietat Dominant: Part privada de Ponent.
Sobre els passadissos paraHels al carrer Caloill, sitllats a la part pública, que serveixen a
la part pública i a la part privada de Ponent, i els corresponents al soterrani según.
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Sobre el passadís paraHel i sota el carrer Calderón de la Barca perpendicular als
anteriors, que els uneix, i situat a la part pública i al corresponent soterrani segon.

I
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Propietat S~rvent; Part Privada de Ponent. Propietat Dominant: Part Pública
Sobre la resta ue passadissos paral'lels al CatTerColom, situats a la part privada de
ponent, que serveixen a la part pública i a la part privada de Ponent, i els corresponents
al soterrani segon.
Sobre el passadís paral-Iel al carrer Calderón de la Barca, perpendicular als anteriors i
situat a la part privada de Ponent i el corresponent al soterrani segoll.
Propietat Servent: Part Privada de Ponent. Propietat Dominant: Part Pública.
Sobre els accessos generals de sortida a I'aparcament situats a la zona verda privada
vei"naal passatge de Ponent i per tal de garantir la sortida al carrer, de la part pública i
els seus paraHels i continuació fins el soterrani segon.
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Aquestes servitJlds, són transmissibles amb la transmissió de la propietat i aixi es fa
constar. Aquestes servituds i la mateixa estmctura tisica del immoble destinat a
aparcament configuren la seva explotació economica com indivisible i conjunta, encara
que pugui alterar-se la tituiaritat de la conccssió objectc d'aqucst contracte pel que
caldn\ prcveure que l'ajuntament inclogui en els plees d'explotació, pactar la geslió
conj unta deis aparcaments.

]

En virtut de tol el que s'ha dil, els compareixents resolen celebrar aquest contractc, de
eonformitat amb les segilents,

I

CLÁUSULES
Primera. És objcctc d'aquest- contracte la regulació de les condicions que regiran la
concessió administrativa per a la redacció del projecte executiu, la construcció d'un
aparcament subterrani per a vehicles en el subsol del carrer de Calderón de la
Barca, d'aquesta ciutat, amb l'establiment de les servituds d'accés reciproques en.
els termes exposats en I'antecedent V d'aquest contracte, tant pel que fa a la
instaHaci6 de l'aparcament en si mateix, com del projecte d'urbanitzaci6 de la
coberta superior (carrer ¡zona verda) i la subsegüent explotació de I'aparcament
subterrani. La concessió administrativa va ésser adjudicada per l'Ajllntament de
Granollers en sessió plenaria celebrada el dia 22 de juoy de 2004 a favor de I'empresa
"COMERCIAL BERLIN,S.A"
Segona. El projecte de l'aparcament i el d'urbanització haura de contenir la
documentació d'acord amb el Plec de Prescripcions tecniques del concurs d'aquest
concessió. Les obres de coostrucció de l'aparcament s'ajustaran exactament en la seva
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execució a allo que es preceptiu en la memoria, pressupost i aItres documents que
integrin el projecte tecnic i al plce de condicions Jurídiques, econornic-administrativcs
que regeix la concessió per la rcJacció, construcció i subsegüent explotació de
l'aparcament esmentat, aprovat per }'Ajuntament en pie en sessió celebrada el dia 23 de
man; de 2004. Al mateix temps, l'adjudicatari haunl de camplir puntualment tot el que
s'estipula en aguest contracte i en el reglament regulador del servei.
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Tercera. D'acord amb la clausula 6 del plce de condicions
concessió, s'estableix que el següents terminis :

La durada de la concessió administrativa per a l'explotació de I'aparcament sera de
CINQUANTA ANYS (50), comptats a partir de la finalització del temlini establert per
a l'execució de les obres.
Oúarta, El canon que ]'empresa "COMERCIAL
BERLIN,S,A." haura d'abonar a
l'Ajuntament durant la vigencia de la concessió administrativa per a l'explotació de
I'aparcament sera el següent:

"
]

* Anys
* Anys
* Anys

]
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d'aquesta

Per a la redacció del Projecte , [iudd un lennini de TRES (3) mesos des de la signatura
del contracte,
Per a la cobertura de la llosa superior -i urbanització de la playa, el tcnnini sera de NOU
(9) mesas, a comptar des de la data de la signatura de I'escriptura de la concessió.
El termini ffiaxim de l'execució del conjunt de les obres sera de QUINZE (15) mesas a
partir de la data de la signatura de l'escriptura de la concessió,

]

"

reguladores

de 1'1 al 5 = 6.000,00 € lanuals
del 6 al 10= 9.000,00 €/anuals
de l' 11al fi de la concessió = 18,000,00 € /anuals

Per tal de garantir l'equilibri conccssional , l'cvolució del cimon sera revisada i
recalculada per a cada anualitat natural mitjanyant l'aplicació de l'IPe (Índex de preus
al consum) tcnint en comptc els scgüents pan'lmetres:
Durant els primers 5 anys de la concessió aquesta revisió no podd sobrepassar-el 6'5 %
per a cada anualitat.
Pel perlode deis 6 als 10 anys- aquesta rcvisió no podra sobrepassar el 4'5 % per a cada
anualitat.
A partir deis 11 anys i fins el termini de la concessió, podran revisar~se les previsions
inicials tant del canon com de l'aplicació de j'JPC anual, a demanda d'ambdues parts si
les desviacions del calcul inicial fossin tant importants que la proporció del cost del nou
canon sobre els comptes d'explotació
de I'aparcament comportés un desequilibri
concessional superior al vint i Cil1Cper cent sobre la mitja deIs darrers cinc anys.

8

Cinguena. Els drets i obligacions del concessionuri, l'Ajul1tamenl i els usuaris, a més
deIs recollits en el Plcc de Condicions, seran e]s que es determinen en el Text Rcfós de
la Llei de Contractes de les Administracions públiques, el Reglament de Patrimoni deIs
ens locals, el Reglament d'obres, activita(s 1 serveis deIs ens 10ca1s, les Ordenanees
Municipals i la resta de legislació aplicable.
Seran obligacions del coneessionari:
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a)
Executar les obres amb estricta sllbjeeció al respectiu projecte de les qlla]s és
contractista i finan9ador, en el termini j condicions assenyalades.
b)
L'adquisició de tors e/s clements llccessaris per a la posta en marxa deIs servcis
en les condicions de la concessió.
e)
Portar a terme l'adquisieió deIs equips de defensa contra inecndls - que es
detalla en Plec de condlcions tccniques - l110biliari i altn:s inslaHacions que siguin
necessaries per al correcte [uncionament del servei i que reverliran al' Ajuntamellt a
l'acabament de]a concessió.
d)
Satisfer el canon anual estipulat, al final del primer semestre natural de cada any.
e)
Enderrocar j realitzar novamcnt a carree seu la part d'obra exeeutada que no
s'ajusti a les condicions del projeete o a les modificacions acordarles per l' Ajuntament.
f)
Prestar el servei de forma diaria amb la necessaria continultat, fins i tot en cas
que circumsUmcies sobrevingudes
1 imprevisibles
ocasionin una subversió en
l'economía de l'exploiació i sens més intenupcions que les que s'hauricll prodult en el
suposit de gestió directa municipaL Es podran senyalar programes de prestacions
mínimes en dies i llores determinats d'acord amb J'Ajuntament.
g)
Complir les disposicions de les 01'dcnances lUllnicipals
suportar guantes
servituds li imposi l' Ajun{ament amb caracter de servei público
h)
Permetrc quc, cn qualsevol momenl, I'Ajuntamcnt puglli inspeccionar l'estat de
cOllservació de l'aparcament i les seves instal'lacions.
Adoptar toles aquelles mesures que millor convingui, especialment durant l'execució de
les obres, per tal d'cvitar danys a les persones o a coses. Només es permetran les
interrupciol1s o molesties al tnHic o als accessos aIs immoblcs que les assenyaladcs en el
plee de condicions tecniques. Seran acarree dc l'adjudicatari les indcmnitzaeions que
c]s pmiiculars puguin reclamar per danys o pCljudieis 8mb ocasió i motiu de les obres,
així com .la indemnització a tercers pels danys que pugui proquir el funclOnament del
servei per causa imputable al concessionari o al personal del seu servci, amb absoluta
indemnitat de l'Ajuntamcnt, llevat que s'hagués produ'it per complimcnt d'una ordre
foryosa acordada per la Corporació. El risc deIs danys que es puguin produir amb moti u
de l'exeeució de Ics obres, s'haura de cobrir per ]'adjudicatari en la [onna assenyalada
en aquest contracte i en el Plec de Clausules
Mantenir en bon estat la porció de domini públic utilitzada i les instal.lacions i obres
constrlli"des , atenent la eOllservació i fUllcionament adequats, [ent les reparacions que
fOSS111 necessaries a i'efecte, així com realitzar I'acabament de superficie que consta en
el Plcc de Condicions Tccniques. S'exc1011 el manteniment de la superficie sobre
l'aparcament que correspongui amb la via i cspais vcrds públics.
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Conservar en perfecte estat de manteniment, higiene, netcja i amat les
constmccions, serveis i instaJ.1acíons, així com a mantenir amb caraeter permancnt un
servei de vigilancia que permeti treure els vehic1es, per part deis seus propietaris, a
qualsevol hora del dia o de la nit, fins i tal guau estigui tancada l'admissiá de nous
k)

1
f

vehicles.

1)

I
I
I
I
I
J
I

111)
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No alienar béns afectats a la concessió durant la seva vigencia, ni gravar-Jos,

exceptc que l'Ajuntament ha autoritzi expressament.
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Admetre a gaudir del servei a qualsevol persona que compleixi els requisits

regtamentaris.

)

n)
Sotmetre's inexcusablement a que per part de I'Ajuntament es controlin eIs
bitllets, targetes d'ahonament o qualsevol altre tipus de document acreditatiu del
pagáment de la prestació del servei.
o)
Explotar personalment el servci i no cedir-Io ni traspassar-Io sense autorització
exprcssa de l' Ajulltament i amb els requisits assenyalats en el regIament de Contractació
per aquests casos.
p)
Tindra cura així mateix del hon ordre del servei, per la qual cosa podra dictar les
oportunes instruecions, sempre iquan siguin aprovades per l' Ajuntament.
q)
Assumir el resultat economie de la redacció del projecte, construcció i
explotació de l'aparcament, ja que el servei es gestionara a risc j ventura del
coneessionari.
r)
Dotar 1'establimcnt d'un teleron público
s)
Establir amb una companyia d'assegurances les polisses necessaries per cobrir
amb total indemnitat per l' Ajuntament els rises següents:
5.1
Responsabilitat eiv.ilper danys que es puguin produir a persones o coses
a eonseqüencia de l'execució de les obres fillS a un import de 2.000.000,00 euros (dos
milions d'euros)
s.2
Responsabilitat davant I'Ajunlament de Granollers per l'abandonament
de l'obra abans d'acabar-Ia o paralització injustificada de la seva execllció fins a un
import maxim de 1.500.000,00 euros, ( un milió i mig d'euros) a percebre per
l'Ajuntament per imp0l1 estimat de la quantitat d'obra que manqui per fer. Aquest
concepte es podra garantir també mitjanyant aval prestat per entitat bancaria o
companyia autoritzada per aixo, segons model usual al' Ajuntament.
s.3
Un cop finalitzada l'obra i entri en funcionament I'aparcament el
concessionari podra substituir les 2 anteriors per 1'establiment d'una polissa que
cobreixi la responsabilitat civil derivada de la prestació del servei d'explotació de
l'aparcament fins a una quantitat de 250.000,00 euros.
s.4
El pagament de les primes a que es refereixen els núm, I i 2 per tot el
pedode previsible de duració de robra s'abonara pel contractista abans de la firma de
l'eseriptura d'adjudicació. La corresponent al núm. 3 s'abonara anualment.
t)
En cas d'abandonar l'obra abans d'aeabar-la, el conccssionari no tindra dret a
cap indemnització per la part d'obra executada la qual quedara a benefici de
l' Ajuntament.
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U)
Abandonar j dcixar lliures i buits, a disposició de l' Ajuntament, dins el tcrmini
establert, les instai'lacions, material, servei j béns objecte de la utilització i el
reconeixement de la potestat de l' Administració per acordar i executar per e'na mafeixa.
v)
Satisfcr tates les contribucions i impostos, tant si rccaucn sobre la propiciat o
sobre J'activitat, i acreditar-ho clavant j'Administració municipal mitjany8nt rebuts que
justifiquin el pagament dintre del mes següenl al del venciment de la cobrany8 en
període voluntario També aniran a carree del conccssionari els pagaments per
manteniment del material i in51aHacion5, subministramcnt d'aigua i eiectricitat, tclUcn,
gas, rccollida d'escombraries, residus industrial s i aigiies residlJ:J.ls.
w)
Obte.nir l'autoritzaeió Ilecessariu en relució al permís d'activitat i d'obertura.
x)
Complir el que disposen les lleís protectores de la indústria nacioml1 i el treball,
en tots els seLlSaspccles, fins i tot cls de prevísió i seguretat social en vigor. Caldra
també observar rigorosament ¡'a legislació sanitaria i altres aplicables a l'objcetc de la
concessió.
y)
D'aeord amb cl que disposa la Jcgislació laboral, el eoneessionari hama de
formatitzar la proteeció respecte a les contingencies d'accictents de t['eball í enfennetat
professional del personal al seu servei amb la l\1utualitat laboral corresponent
z)
CompEr les aItres obligaeions a eArree seu que es dedueixen ele les altres
, clausules del contractc í del Plee de condieions.
Sisella. Drets del eoncessionari. A més dcls que es deriven d'aitres
eontractc i dcls Plecs de clausules, que eorrcsponen al concessionari
reconeguts en les Lleis i rcglaments, els següents:

l'

' ,

\

~"'.

clausules del
C0111 a drcts

a)
Rebre de l' Ajuntament la protecció i suport neeessari perquc pugui prestar el
servel degudament i perque cessin les possibles perlorbaeions que obstaeulitzessin el
seu desenvolupament. .
b)
El Iliurament per I'Ajulltamcnt de la poreió del domini públic a ocupar per
l'aparcament , la scnyalització o delimitaelá de la qual es [ara mi0an9ant acta que
subscriuran J' Ajuntamcnt, el director de les obres i el Seeretmi Municipal.
e)
La fOlmalització de la rccepeió provisional de les obres, sense pCljudiei de la
definitiva, al venciment de eonfonnitat amb l'artic1c 110.2 del Rcial Dccret lcgislatil1
2/2000, de '16 de juny que aprova el Texl Refós de la Llei de Conlractes de les
Administraeions Públiqucs. Es considera COI11 a tcnnjni de garantía de les obres, el
d'un an)' a partir de la data de recepció de les obres.
d)
Pcrcebre, Cüln a element de retríbueló ele la conces.sió, les tarifes autoritzades
que haura d'abonar el públie usuario
e)
Propasar a l'Ajuntarncnt totes les modificacions que estimi convenients com a
millares cnla prestació del servei.
f)
Fixar, previa autorització de l'Ajuniament, i d'acord amb les seves ordenanccs
de pnblicitat, anuncis publieitaris en l'interior de l'aparcament. Aql1est concessionari
gaudin\ dels benef¡eis fiseals eslablerts a les ordenances.
g)
Impasar a bencfiei seu, sancions per import equivalent a den vegades la tarifa de
la primera hora d'ocupació.
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Setena. Obligacions de l'Ajuntament. A més deis que es denvin deIs altres articles
del PIce de condicions, l'Ajuntament tindra les obligacions scgücnts:

1

a)

I
I
J

b)
Donar possessió i fel' entrega al concessionari deIs serveis a que s'ha de destinar
l'aparcament subten.ani i de tot el que estigui afectat per aquest ús d'estacionamcnt.
e)
Rebre, amb les fomlalitats que s'eslableixin en les clausules del Plee, les obres
objecte d'aquest concurs que estiguin degudament executades i acomodarles al projecte
respcctiu o a les modíficacions o variants autoritzades per l' Ajuntameilt.
d)
Retomar les fiances constituides per a l'execució de les obres, quau el
concessionari acrediti tenir les obres executades.
e)
Entregar al concessionari la poreió de domini públic que s'indica en l'apartat b
deIs drets del eoncessionari.
f1
Atorgar al concessionari l'emparament neccssari per al lliure i pacífic exercici
deis seus drcts, a l'objecte que pugui prestar el servei degudament, i perque cessin les
pertorbacions que obstaculitzin el seu funcionament.
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Pcnnctrc al concessionari !'cxecució de totes les obres, la utilització de la porció

de domini públic i la realització de les instal'lacÍons

necessaries

pel funcionanlcnt

de

l'aparcament.,

Vuitena. Tanmateix, a més deIs que es derivin deIs altres al1ic1es del Plcc de
condicions, l'Ajuntament tindra els següents drets i potestats:
a)
Percebre puntualment el canon anual cstipulat.
. b)'
La reversió de les jnstal'lacions, material i servei, lIiures de qualsevol dmega o
gravamen al dia següent de l'acabament del tennini de la eonecssió, cessant en
l'aprofitament del béns de domini públic que haguessin vingut utilitzant i posant-los a
disposició de l' Ajuntament en perfecte estat de conservació i funcionament.
e)
Fiscalitzar la gestió del concessionari, per la qual cosa es podnl inspeccionar el
servei, les obres, instal.lacions i locals i dictar les ordres per tal de mantenir o restablir
la prestaeió adequada.
d)
Ordenar discrecionalment,
com podria disposar si gestiones directamcnt el
servei, les modificacions en el servei concedit que aconsellés l'interes públic, sense dret
a cap' reclamació del concessionarí
quan les altcracions acordades no tinguin
transcendencia económica per l'equilibri financcr de la concessió.
e)
L'Ajuntament podra exigir qUf¡ se ti reservi regular o esporadicament un nombre
determinat de places (maxim 8 pIaees) d'estacionament horari, mitjanyant el preu que
resulti d'aplicar a les tarifes una deduceió del 15%.
L' Ajuntament pot deixar sense efecte la concessió abans de l'acabament del
tcnnini cstablert, si ho justifiquen cirCU1l1stancies sobrevingudes d'ordre i interes
públic, mitjanyant acord previ del 'Ple i la devolució de la part proporcional
anticipada del canon satisfet i rescabalament de danys i perjudicis, d'aeord amb
els principis comptables generals (lucre cessant i dany emergent, inversions no
amortitzades), segons infonne documentat a l'expedient de PIe, al que donara la
notificació i audiencia preceptiva i peu de recursos. Arribat aquest cas i vistes les
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servituds existents aíxí com la matcÍxa estructura fisica del immoblc destinat a
aparcamcnt, que configuren una cxplotació económica índivisiblc j' conjunta,
encara que pugui alterar~se la titularitat de la concessió objecte d'aques!
cOl1\l"acle, caldn\ preveure que l'ajunlamcnl inclogui en eIs plces d'cxplolació,
pactar la gcsiió conjunta deis aparcamcnls amb eles) propietari(s) de les parls
privLldes de Llevan! i de Ponen!, precisamcllt en proporció a les superficIes
dedicades per cada part a ]'exp]olació.

'Novena. Scnsc perjudici de manten!¡-la soya condició de concessionari, aguest podra
contractar amb tcrcers
senso que les persones
allrc naturalesa enfront
Els contraetes que el
seran, en cap cas, tonts

la prestació dels servei" que es duguin a terme: en la instal.Jaei6,
O entilats contructadcs adquireixin drets concesSlOnals ni de cap
de l'Ajuntament
concessionari concerli amb tercers tindran caracter privat í no
d'obJigacions per a l'Ajunlament

En els contractcs Jaborals que es subscriguin per a l'cxplotaciÓ' dels servc!s es fan\
constar exprcssament que la reversió a l'Ajuntament de les edificacíons i instal.lacions
no implicara la sllccessió d'empresa prevista per l'art. 44 de l'Estatut deIs Trcballadors.
En eIs contractes de qualsevol classe que el concessionari formalitzi amb tercers haura
de figurar, com a c1<lusula expressa, que aquests no adquireixen' drcts de cap mena
enfront de l'Ajuntmnent. Haura de constar, també expressament, que s'cxtingiran
automaticament en el moment d'extingir-se la concessió, per qualsevol cansa.
Desena. La concessió s'extil1ginl per les causes que estableixen els a¡iicles 241 i 260 del
ROAS, amb els efectes que determinen cls articles 261 a 264 del mateix Reglament.
Així matcix, la concessió s'cxtínginl per les causes previstes als atiicles 11] i 167 del
Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de jtiny quc aprova cl Text refós de la Llei de
Contraetes de les Administracions Públiques.
La concessió s'extingeix el día de venciment del tetnlini concessional cstablclt en 50
anys, comptats des de 1'endema de la data prevista per la finaIilzació de les obi.es
constructives de 1'apareament.
Venyut aquest telmini el concessionari finalitzara l'ús privatiu deis béns obJeete de la
concessió, les obres i les instaHueions i l'explotació de I'aparcament rcvertiran a
l' Ajuntament, lliures de canegues, sense cap indcmnització i amb el ret0111de la fíanr;:a
dipositada que disposa aquest contracte.
Les obres i instaHacions objecte de.reversió hauran d'estar en bones condicions scgons
l'rstablerl per la clausula 20 del Plee.
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Dos anys abans del vcnciment

del. temlini, l'Ajuntament designara un interventor
de les obres i instaHacions i propasara les

tecnic, que vetllara per la conservació
reparacions
i repOSICIOUS necessaries.

ODze. El conccssionari i l' Ajuntament podran convenir la resolució de la conccssió per
mutu acord en els tenues previstos a l'article 112.4 del Text Retos de la Llei de
Contr~ctes de les Administracions Públiques. Arribat agues! cas i vistes les servituds
existcnts així com la mateixa estructura física del immoble destinat a aparcament, que
configuren una explolació economica indivisible i conjunta, encara que pugui alterar.se
la titularitat de la concessió objecte d'aquest contracte,
caldn\ preveure que
l'ajuntament
inelogui en els plees d'explotació,
pactar la gestió
conjunta deis
apareaments amb eles) propietari(s) de les parts privades de Llevant i de Ponent;
precisament en proporció a les superficies dedicades per cada part a i'explotació.

Dotze. El concessionari podra plantejar d'acord amb els procediments administratius
estabJerts, la resolució de la concessió en el supósit d'accions o omissions jurídicament
incorrectes de t'administració municipal que puguin impedir o pertorbin greument
l'objecte de la concessió, construcció o gestió de l'aparcament.
La resoludó comportara cls segücnts efectcs:
a)
g}

Extinció de la concessió
Reversió a l'administració
municipal deis béns, obres e instaHacions
i
explotació de I'aparcament. Anibat aqucst cas i vistes les servituds existents aixÍ
com la mateixa estructura física del immoble destinat a aparcament, que
configuren una explotació económica indivisible i conjunta, encara que pugui
alterar-se la titularitat de la cOl1cessió objecte d'aquest contracte,
caldra
prevcure que I'ajuntamcnt indogui en els plces d'explotació, pactar la gestió
conjunta dcls aparcaments amb eles) propietari(s) de les parts privades de
Llevant i de Ponent, precisament en pl'oporció a les superficies dedicades per
cada part a l'explotació.

e)
lndemnització
per l'administració
al concessionan
efectivament causats i cconómicament avaluables.

pcls danys

perjudicis

Tretze Si el concessionari incomplís les obligacions que l'incumbeixen, l' Ajuntament
estara facultat per exigir el compliment o declarar la resolució del contracte, poden
considerar-se:
a)
Les causes especificades en la Llei de Contractes amb les Administracions
Públiques.
b)
Les demores o retards que superin els següents tetminis del programa
d'execució:
dos mesos per presentar el projecte executiu, dos mesos per iniciar les
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obres, tres mesos en el total d'execució de les obres, sens perjudici de les excepcions
legals.
e)
La suspensió o abandonament de les obres pel concessionari durant un termini
superior a dos mesos.
d)
La slIspensió o abandonament en l'explotació de l'aparcament.
e)
Incompliment de les ordres de l' Ajuntament dictarles en execució de les
potestats atribui'des per l'ordenament jurídic o el PIec de condicions.
f)
Cessió o traspas de la concessió en contra del regim cstablert en el Plec.
Pels apartats b),c),d) ¡e), J'Ajuntament exigid previament sota apercebimcnt de
resolució la corrcsponent obligació del concessionari en el termini habilitat a l'efectc.
Si es produeix la resolució del contracte abans de ¡'acta de comprovació i rccepció
comportanlla reversió a l'Ajuntament de les obres i instal'lacions executades sense dret
a indemnització al concessionari i indemnització a l'Ajuntament"pels danys i perjudicis,
amb la incautació de la fian9a dipositada a tal efecte.
Si es produeix la resolució del contracte després de l'acta de comprovació i recepció ,
s'atendra al previst a l'articlc 261.3 del ROAS i podra comportar:
a)
b)
c)

d)

La ti del concessionari en la gestió de la concessió.
Incautació per l'Ajuntament deis béns, les obres i instaHacions afectes a la
concessió.
Indemnitzaeió a l'Ajuntament pels danys i perjudieis que es puguin detemünar i
convocatória de licitació per adjudicar novament la concessió, d'acord amb
l'establert en la clausula 8 f) .
Convocatória de licitació per adjudicar novament la concessió.

Si el motiu de I'incompliment del contraete fos eatalogat eom de for9a maJor, la
resolueió no donara !loe a indemnitzaeió de danys i perjudicis.
Catorze. En cas d'incapacitat del coneessionari per causa sobrevinguda a l'adjudicació
definitiva, l' Ajuntament podra denunciar el contraete de confonnitat a les disposicions
del Text Refós de la L1ei de Contractes de les Administracions Públiques.
Quinze. Si el concessionari realitzés greus ínfraccions amb perill de la bona prestació
del servei , inclosa la desobediencia a ordres de l'administració, l'Ajuntamént podra
acordar la intervencíó del servei, amb la finalitat d'assegurar-ne el servei, d'acord amb
l'articlc 254 del reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals.
L'i ici de l'expedient d'intervenció sera notificada al concessionari, concedint-li
tel lini prudencial per a corregir i subsanar les deficiencies que varen motivar-la
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Setze. Procedira la resolució de la concessió, en tots els supósits que es preveuen en
aquest Plec de condicions i, en tot cas, en e1s següents:
a)

Si fet ]'aixecament de l' intervenció el conccssionari tarnés a incórrer en les
infraccions que l'haguessin determinat o en altres similars.

b)

Si el concessionari incorris en infracció gravíssima de les seves obligacions
essencials. En aguesl últim suposit, l'extinció del contracte requerid la previa
advertencia al concessionari, amb expressió de les deficiencies que haguessin de
motivar-la, concedint-se un termini prudencial per a corregir-les.

.0

Transcorregut l'esmentat terrnini, es declaranll'cxtinció, de confonnitat amb el
que preveu el Reglament d'obres, activitats j serveis deis ens locals. Arribat
aquest cas i vistes les scrvituds existents així COIn la mateixa estructura física del
irnmoble destinat a aparcamenl, que configuren una explotació económica
indivisible i conjunta, encara que pugui alterar-se la titu1aritat de la eoncessió
objeete d'aquest contractc,
caldra preveure que I'ajuntament inc10gui en els
plees .d'cxplotació, pactar la gestió
conjunta deis aparcaments amb el(s)
propietari(s) de les parts privades de Llevant ¡ de Ponent, precisament en
proporció a les superficies dedicades per cada part a I'cxplotació.

Sense peJjudici d'aquesta tramitació administrativa, el concessionari podn\ recórrer
contra l'acord d'extinció adoptat pel PIe municipal, primerament en reposició i
posterionnent
davant la jurisdicció
contencios-administl'ativa,
amb la prevenció
expressa de que la interposició de qualsevol recurs no suspendra I'cxecutivitat deIs
acords municipals.
Disset. Per raons d'interes públic l' Ajuntament podra declarar extingit el contl'acte i el
rescat de la concessió, per tant, amb rescabalament
a l'adjudicatari
de danys
indemnització dels peljudicis que se Ji ocasionessin, llevat que el rescat fos motivat per
dolo culpa del concessionari.
A tal supósit, el concessionari es compromet a abandonar i deixar lliures les
instal.1acions en el termini de tres mesas, eomptats a partir de la data de notificació de
]'acord de rcscat. En altre cas perdra automaticament el dret a indemnització de danys
prevista en I'apartat anterior.
'

I
I
I ~,

Arribat aquest cas i vistes les servituds existents així com la mateixa cstmetura fisica del
¡mmoble destinat a aparcament, que configuren una explotació económica indivisible i
conjunta, encara que pugui alterar-se la titularitat de la concessió objecte d'aquest
contracte, caldra preveure que l'ajuntament inclogui en els plecs d'explotació, pactar la
gestió
conjunta dels aparcaments amb el(s) propietari(s) de les parts privades de
Llcvant i de Ponent, precisament en proporció a les superficies dedicades per cada part
a l'explotació.
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El procediment en materia de rescat sera el que es detennina en la Llei d'expropiació
for¡¡:osa, que conté nomles per a la detenninació de l'apreuament.

]

Divuit. En cas d'abandonament o renúncia de la concessió, l'Ajuntament instruira
expedient que resoldra mitjanr;ant acord de Pie, incautant-se de tOt5 els elements i
materials que intcgrin l'explotació del scrvci concedí!, inclos béns, etc ..; s'incautara
igualment la fian<;:aconstiturda per garantia del contracte, tal aixa sense perjudici de
l'exercici de les aecioos oportuncs per la responsabilitat en que hagin pogut incórrer els
concessionaris. Aquesta incaulació es tramitan't de conformitat amb el que disposa al
respecte la vigent Llei de Regim Local i Reglamcnts de la seva aplicació.
L'Ajuntamel).t podra estimar la realitat de causes sobrevingudes de fon;a major que
impedeixin al concessionari la prestació del servei; en aquests supósits no procedira la
incautació si el concessionari presta les facilitats necessaries perquc el servei no
s'interrompi i l'Ajuntament pugui adoptar les mesures oportunes per la realització
directa del mateix o realitzi nova adjudicació
El coneessionari no podra reclamar a l'Ajuntament eap indemnització ni tan soIs com a
reembossament de la inversió realitzada si com a causa de l'abandonament o renúncia
de la concessió aHegués perdues en el eompte d'explotació, encara que aquestes fossin
imputables a majors despeses o menors ingressos que els previstos pel concessionari en
el compte d'explotació previst en l'oferta.
Dinou. Acomplert el tennini fixat com a duració de la concessió, revertiran, passant en
pie domini a favor de l' Ajuntament, les instaHacions i obra civil de l'aparcament, amb
tots els seus béns i elements del servei públie, havent-se de trabar en ban estat de
conservació i funcionament.
L'Ajuntament, immediatamcnt abans de comenyar el perlode de tres anys
l'acabament de la concessió, revisara I'estat en que es trobi I'aparcament
instal'lacions, béns i elements de servei públic, assenyalant l' Ajuntament, a
l'infonne que remetin els tecnics municipals, les obres i reparacions que
necessaries per a rebre'l en el seu dia.

antenors a
¡les seves
la vista de
considerin

Vint. El coneessionari, ve obligat a continuar prestant el servei després d'acabat el
tennini de la concessió, si així ho acorda l'Ajuntament, mentre s'adjudiqui una nova
,licitació, o es resolgui executar la prestació del servei públic per un altre procediment.
Aquesta prórroga no podra ser superior a un any. Durant aquesta, regiran les mateixes
normes aprovades per al tcrmini contractual de la concessió.
Vint-i-una. En extingir-se la concessió, en qualsevol deis casos previstos, el
e ncessionari deixara lIiures i a disposició de l'Ajuntan¡ent, en un tennini maxim d'uo
m s, els béns objecte de concessió. Si no ha fa, I'Administració municipal podra, per
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DOCUMENTACIÓ
CONTINGUDA EN EL SORRE N. 2
"PRO PO SI CiÓ TÉCNICA I ECONÓMICA"

1. - Proposició tccnica ¡económica

2, - Avantprojecte
A) memoria.
B) plano!s

d'aparcament

segúns plce de condicions.

soterrani a la UA-2 del

p.a. de

CJl'anolJers.

3. - Proposta de servituds rccíproqucs.

Granollers, a 26 de maig de 2004
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CONCESSIO

,
ADM. PARKING CI CALDERON
-GRAt-JOLLERS-

Contacte: RamónFlores

Termini: 26 -05

- 2004

Nom Empresa:lC::;CCMJST!l~C(I~

Tel.~)~1Bljfr;C'.

Persona Contacte:A~t.~qk1?1Wm!:8A

Fax. J.!:IJlú'?P?Cf
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