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PLEC DE CONDICIONS

JURIDICO

Portugal.

I ECONOMICO-

ADMINISTRATIVES
REGULADORES DE L'ADJUDICACIÓ

D'UNA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, CONSTRUCCIÓ
SUBSEGÜENT EXPLOTACIÓ

D'UN APARCAMENT SUBTERRANI

VEHICLES EN EL SUBSÓL DEL C/CONESTABLE

I

PER A

PORTUGAL DE

GRANOLLERS.

CAP.l - OISPOSIaONS

Clausula

1.- Objecte

Constitueix
subterrani,

I'objecte

tecnic

de la concessió.
d'aquesta concessió la construcció

per a vehicles

PORTUGAL d'aquesta
presentat

GENERALS

de turisme

ciutat,

del

C/

d'acord amb el projecte d'obra

pel concessionari

assenyalades

en el subsol

d'un aparcament

de conformitat

pel Servei d'Obres

CONESTABLE

que haura de ser

amb les prescripcions

de tipus

i Projectes en el Plec de Condicions

Tecniques que es considera part integren d'aquest Plec.
Així

mateix

I'aparcament

constituira

objecte

la

concessió

I'explotacló

de

subterrani.

El servei és de titularitat
control

de l'Ajuntament

exercir

les atribucions

activitats

de

municipal,

de Granoliers,

i per tant

restara

sota direcció

el qual podra modificar-lo,

que li confereix

I'article

248 del Reglament

així

i

com

d'Obres

i serveis deis ens locals, (ROAS) aprovat pel Decret 179/1995,

,

de 13

de juny.

Clausula

2. Tipus

L'adjudicació

del

Condicions administratives
S'adjudicara
entre

els articles

d'adjudicació
present

contracte

i les prescripcions

pel procediment

es

reglra

per

aquest

Plec

de

tecniques.

obert, mitjan~ant

74 i 86 de la LCAP, es publicara

Oficial de la província i/o Diari oficial de la Generalitat

concurs,

previst

la licitació

i reguJat

en el Butlletí

de Catalunya,

i si escau,

en altres diaris oficials.
Ambdues parts queden sotmeses a la normativa de la L1ei 53/1999, de 28
de desembre, que modifica

la L1ei 13/1995 de 18 de maig de Contractes

Administracions

(LCAP), el Reglament

I'estat

Públiques

i al Plec de clausules

administratives

4

general

generals

de

de les

Contractes

de

per a la contractació
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d'obres de I'estat, en tot allo que no contradigui
El desconeixement
altres

documents

I'execució

del contracte

contractuals

de la cosa

pactada,

la LCAP.

en qualsevol

de tota

índole

no eximira

Portugal.

deis seus termes

que puguin
I'adjudicatari

tenir
de

i deis

aplicació

en

I'obligació

de

complir-Ios.

Clausula

3. Terrenys

Aquesta

concessló

Granollers,

de domini
vinculara

per I'ús privatiu

en una superficie
Granollers,

aproximada

amb subjecció

Entitats

Públiques,

I'adjudicatari

deis terrenys

de 1000 m2,

al c/

l'Ajuntament
públic,

Conestable

de
situats

Portugal

de

económico-administratives

i d'acord amb I'establert

consistent

amb

i el subsol de domini

al plec de clausules

plec de clausules tecniques
les

públic.

pel Reglament

en la concessió

i al

de Béns de

administrativa

conjunta

d'obres i explotació del servei públic d'aparcament.

Clausula

4. Financament.

L'Ajuntament
i del

servei

rendiment

de Granollers no participara

posterior,

ni

assegurara

mínim, ni Ji atorgara

al

en el finan<;ament de les obres.

concessionari

cap subvenció.

una

Tampoc avalara

recaptació

en cap ca s, al

concessionari,

per les operacions de credit que hagi de necessitar

la construcció

i explotació

Clausula

jurídiques,

per contractar

per subscriure aquest contracte,

espanyoles

o estrangeres

que

d'acord

amb el que establelx

finalitat

de les quals tingui

estiguin

incloses en cap de les prohibicions

I'article

20 de la mateixa

Govern,

alts

Administracions
financera

carrecs

de

seva capacitat
certificacions

plena

capacitat

d'obrar

de la LCAP, I'activitat

amb I'objecte
de contractar

del contracte

o
i no

que es recullen

a

deis membres

del

l'Administració

al

les

i

i acreditin

del

personal

la suficient

amb els articles

Servei

solvencia

de

economica,

16 i 19 de la LCAP o

corresponent.

de I'acord

mitjan<;ant

les persones físiques o

L1ei, ni en les incompatibilitats

Les persones jurídiques
signataris

tinguin

15 i 198.1

relació directa

de conformitat

mitjan<;ant la classificació

d'estats

J'article

respectivament

i tecnica

per finan<;ar

de I'aparcament.

5. Capacitat

Estan facultades

ni

d'estats

membres

sobre l'Espai

la inscripció

que s'indiquen

de la Comunitat

Economic

en els registres

Europeu

acreditaran

la

o presenta ció de les

en I'annex 1 del Reial Decret
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Europea o

390/1996,

d'l

de
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mar~,

de desenvolupament

contractes

parcial

de les Administracions

de la L1ei 13/1995,

d'Estats

no membres

hauran de complir, a més, els requisits de I'article

constitueixin

pot

contractar

amb

temporalment

a I'efecte,

d'acord

sense que sigui necessiHia la formalització
efectuat

I'adjudicació

solidariament
apoderat

seu favor.

davant l'Administració

de

de

que del contracte
I'existencia

de

de

d'Empresaris

amb I'article

en escriptura

poders

es

pública fins que s'hagi

empresaris

quedaran

obligats

un representant

o

els drets i complir

fins a I'extinció

mancomunats

que

24 de la LCAP,

i hauran de nomenar

es derivin

Europea

23 de la LCAP.

Unions

Aquests

la Unió

únic de la Unió amb poders bastants per exercitar

les obligacions
perjudici

al

18 de maig

Públiques.

Les persones estrangeres

L'Administració

de

del mateix,

que

pugin

sens

atorgar

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

I'execució

de les obres i instal.lacions:

el termini

sera de 18 mesos per a la

cobertura

de la llosa superior i urbanització

mesos per I'acabament interior
la data

d'atorgament

previstes

en

estrictament

aquest

Plec

pel

al projecte aprovat.

exprés de l'Ajuntament,

de I'aparcament,

d'adjudicació,

casos

de

amb

demora.

Aquest termini

ni en cas de dificultats

Les

. D'acord

amb I'article

Administracions

Públiques)

concessionari
I'execució

per

97.2

sobrevingudes

d'un mes comptat

les

obres

una

quan

de

a partir

amb

prorroga

I'endarreriment

les
al
en

al contractista.

la plena responsabilitat

de la finalització

essent I'únic subjecte responsable davant l'Ajuntament

de tots els danys i perjudicis

en I'execució
dificultats.

concedirá

es produeixi per causes no imputables
assumira

Ilevat acord

de la concessió .

l'Ajuntament
de

de

s'ajustaran

de la LCAP (L1ei de Contractes

a la'acabament

El concessionari
I'obra,

de I'escriptura

de 22

a partir

obres

no sera modificat,

Les obres hauran de comen~ar en el termini

a

les conseqüencies

I'obra qualsevol que sigui la causa i conseqüencia d'aquestes

del següent al d'atorgament

per

de la pla~a i un maxim total

de les instal.lacions

de I'escriptura

de 2 mesos

que es puguin produir

durant

i davant
I'execució

de

tercers,
de les

obres.
A tal

efecte

el

concessionari

haura

6

de

subscriure

una

polissa

de
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civil que cobreixi els possibles danys que es poguessin produir a

persones o coses fins a un maxim de 180 milions de pessetes. El pagament
la prima d'aquesta asseguran~a per tot el període de duració previsible
obres

s'abonara

pel

concessionari

abans

de

la

firma

de

de

de les

I'escriptura

d'adjudicació.
Un cop acabades les obres es procedira a la seva recepció d'acord

amb

la clausula 17.
La concessió
acceptada
termini

s'atorgara

per l'Ajuntament

establert

resolucions

modifica ció,

resolució

de I'organ de contractació
via

en les qüestions
i

administrativa.

interposar-se

recurs contenciós-administratiu
de ¡'esmentada jurisdicció.
deis jutjats,

efectes

litigioses

del

Contra

d'aquest

aquestes

contracte.

pogués correspondre'ls.
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Les

executiu

resolucions

i

.podra

d'acord amb el que disposa la L1ei

Les parts se sotmeten

amb renúncia

i a la

sorgides sobre

tenen caracter immediatament

la

competencia

del dia següent

se sotmet a les decisions de I'organ de contractació

exhaureixen

reguladora

definitiva

competent

contenciosa administrativa

interpretació,

en la proposició

per a I'execució de les obres.

L'adjudicatari

la

fixat

(maxim de 50 anys), a partir

Clausula 7. Jurisdicció

jurisdicció

pel termini

a la jurisdicció

expressa de qualsevol

altre

fur

i

que
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CAP.2 -REGIM

Clausula

DE BÉNS I DE LES OBRES

8. L'espai

urba.

La concessió no afectara a la qualificació

regim de I'espai urba sobre el

qual recau la concessió definitiva.
El subsol de I'espai urba i els accessos constru"its en el mateix,
utilitzats

privativament

finalitat

per la societat

concessionaria

i exclusivament

seran
amb la

objecte de la concessió.

Clausula

9. Projecte

El concessionari

de construcció.

haura de presentar

el Projecte executiu

de I'aparcament,

signat per tecnic de grau superior

visat

professional

pel col'legi

del projecte

corresponent.

de construcció

competent

El termini

sera de 2 mesos a partir de I'adjudicació

i degudament

maxim de presentació

definitiva.

Així mateix el

tecnic assumira la direcció de les obres.

Clausula

10. Obres d'urbanització.

El concessionari
amb reposició

queda obligat

a I'urbanització

de les obres d'urbanització,

qual cosa establira

els corresponents

de I'espai

urba afectat,

xarxes de serveis afectades,

per la

convenis amb les empreses titulars

deis

respectius serveis.
Les obres d'urbanització
d'urbanització
vianants,

de la plataforma

redactat

instruccions

afectada,

per compte del concessionarl,

de reurbanització

al projecte

geotecnic que acrediti
. El projecte
seguint

superior

en el corresponent

projecte

accessos de vehicles

i de

d'acord amb els requeriments

deis Serveis Tecnics Municipals.

El projecte
conjuntament

quedaran definides

de I'aparcament,

la viabilitat

haura de contemplar

previst

superior,

incorporant

es presentara

als mateixos

un estudi

de I'execució de I'aparcament.

de reurbanització

el pro¡;ediment

de la plataforma

sera tramitat

i aprovat

per la normativa

aplicable.

les prescripcions de qualitats

per l'Ajuntament
Aquest

projecte

següents:

1. Enderrocs
Caldra
natural,

portar

a diposit

municipal

les vorades

existents

que siguin

netes de restes de terra i formigó i apilades convenientment

2. Sanejament

8

de pedra
en palets.
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2.1 Conducte
La restitució
les obres

principal
deis

col.lectors

de I'aparcament,

existents

afectats

compliran

per les obres

les següents

de construcció

de

condicions:

Les c1avegueres tindran un diametre mínim de 40 cm i es construiran o bé amb tub de formigó
armat o bé amb tub de polietile amb estructura de perfil nervat de paret massissa amb rigidesa
anular mínima de 8 kN/m2.
Es situaran pous de registre en els següents punts:
•

canvis d'alineació.

•

canvis de secció.

•

canvis de rasants.

•

Unions de ramals.

•

Connexió de I'embornal a la c1aveguera.

•

cada 40 metres com a mínimo

La corba d'acord entre dos c1avegueres ha de ser molt suau, i I'angle que formen les dues traces
no superior a 30 graus sexagesimais en el punt d'intersecció.
El disseny en alc;at es realitzara de manera que la coronació del conducte estigui almenys a 1
metre de profunditat

sempre i quan no hi hagin problemes de creuament de les escomeses a la

xarxa amb altres conduccions

subterranies

d'aigua, gas, electricitat

i telefon que cal creuar a

cota inferior. Aquest valor es podra disminuir en casos especials, previa justificació.
La connexió deis embornals i de les escomeses de les edificacions a la xarxa de c1avegueram, .ha
de ser com a mínim de 30 cm de diametre.
I'aigua de la c1aveguera no pugui penetrar
connexió

ha de formar

La connexió haura d'estar feta de manera que
en aquests conductes. L,eix de I'escomesa en la

un angle amb I'eix de la c1aveguera compres entre 90 i 45 graus

sexagesimals. Ha de tenir una pendent mínima d'un 2%, pero normalment

no ha de ser inferior

a 3%.
2.2

Embornals

Es coHocaran

en tots els punts en que siguin hidraulicament

necessaris per a drenar

la

superficie viaria.
cada reixa haura de drenar aproximadament
Les boques del embornals

constaran

entre 250 i 400 m2 de superfície viaria.

de reixes de fosa dúctil i de vorada de granit serrat i

fiamejat especial amb obertura.
5eran sifonics.
El model de reixa sera Senna B-19D de Fábregas o similar.

2.3 Pous de registre
Marc i tapa:
Hauran de ser de fosa dúctil i haura d'estar plntades
Haura de suportar una carrega de trencament de 40 t.
La tapa haura de ser de forma circular de diametre 670 mm.
El marc sera circular el cal<;ada i quadrat en voreres.
El model sera Bloqueo de Fábregaso similar

j
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El pou pot ser:
Circular de 1.20 m de diametre i con de reducció en la secció superior per canonades de
diametre inferior o igual a 600 mm.
Circular amb cubeta de 1.80 m de diametre, anells de 1.20 m de diametre i con de reducció en
la secció superior, per a canonades de diametre inferior a 1200 mm.
Quadrat de secció uniforme, que poden ser constru'its amb totxo massis de 15 cm de gruix, i
posterior arrebossat de les parets interiors o bé amb elements prefabricats.
2.4 Graons
Els graons
folrats
seva

han de ser d'acer

de plastic
seguretat

següents

inoxidable

o d'anima

(copolímer

de propile),

antilliscament.

5eran

condicions

d'acer

sent prer'eribles

en forma

inoxidable
aquests

de U, havent

de 12 mm

últims

per la

de complir

les

geometriques.

El travesser de recolzament haura de tenir una longitud mínima entre extrems de 300 mm
maxima de 400mm,
La separadó mínima en la paret del pou sera de 120 mm i maxima 160 mm.
La longitud d'empotrament mínima en la paret sera de 75 mm.
Es situaran en direcció perfectament vertical, de forma que la separació entre ells sigui entre
300 i 350 mm. La separació del graó més proxim a la boca d'accés estara compresa entre 400 i
500 mm, i igualment pel graó inferior o I'últim,

3 . Paviments
3.1

Voreres

Les voreres

estaran

formades

per:

Preparació d'esplanada i sanejament d'irregularitats,
Subbase de tot-u artificial (15 cm)
Base de formigó HM-20 (10 cm)
Paviment de panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm col-locat sobre 3 cm de morter.
L'encintat sera amb vorada de granit serrada i f1amejadade 20x25 cm, col'locada sobre base de
formigó.
Guals de vianants: Tindran 4 metres de lIargada i 1.20 m d'amplada. Seran de granit serrat i
f1amejat. Model segons croquis adjunto
Guals de vehicles: Tindran una amplada de 60 cm i la lIargada segons gua!. Model segons
croquis adjunt
Rigola blanca de morter de ciment de 30x30x8 cm, col.locada sobre basede formigó.

3.2

Cal~ada

La secció estructural
(IMDpesants),

del ferm s'haura

de justificar

mitjan~ant

estudis

de transit

i de tipus d'esplanada.

La capa de rodadura

haura

de ser d'arid
10

fi, tancada

amb arid granític

(D8,
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SAJo
El ti pus de secció de ferm haura de ser flexible.
Haura d'haver

juntes

i /losa de transició

transversal

al de circulació.

4. Mobiliari

urba i jardineria.

en els límits del parking,

en el sentit

Les papereres hauran de ser d'acer inoxidable de 60 Its, circular model Circular inox. cierre (PA600 IS) o similar.
El tipus de banc sera del model KOROde la casa DAE.
Els escossells tindran mides interiors mínimes de 1x1 metres.
Els arbres hauran de ser com a mínim de 20-25 cm de circumferencia, servits en pa de terra.

S. Enllumenat

i canalitzacions

de serveis

5.1 Canalitzacions
Canalització

per enllumenat

públic

tubs amb prisma formigonat,
a I'interior

de diametre

Canalització
60x120

a base de rasa de 40x60 cm, a base de 4

corrugats

flexibles

en creuaments

cm, a base de 4 tubs de les mateixes
160 mm, formant

rasa reblerta
I'enderroc

i la posterior

de carrers

característiques

un prisma formigonat

amb grava-cimento

Es realitzaran

de doble capa,

/lis

110 mm., tipus Asadur, Novotub o similar.

per a pas de servéis

de diametre

de polietile

Caldra incloure

a base de rasa de
que els anteriors

de 60xsO cm, la resta de la

el ta/l des paviment

amb disc,

reposició.

les unitats

de pericons

seran

ti pus

de registre

necessaris.

5.2 Conductors
Els conductors
manera

del

que la caiguda de tensió

RFV-06/1

KV (armat),

dimensionats

de

tal

no super! 1'1,5%.

5.3 Xarxa de terra
Estara formada
galvanitzat

per conductors

de coure nu, i plaques de presa de terra

de SOOxsOOx3 mm, connectada

coure nu de 1x3s mm2. i connectada

d'acer

a un tram de 2 m de conductor

a la columna

de

metal.lica.

5.4 En/lumenat
Les columnes
sigui definit

d'en/lumenat

seran noves

pels tecnics municipals.

1I

del mateix

model que I'actual

o que

a la concessió d'un aparcamenl al clConeslable Portugal.

Plec de condicions per

5.5 Drets d'escomesa i legalització
Cal

incloure

en

subministradora

el

projecte

afectat,

deis

disseny i projecció

observancia

la

Companyia

de les obres de I'espai

aprovat

projectes,

o Ele.

per l'Ajuntament.
respecte

la

Les

concreció,

tecnica de les obres d'urbanització,

seran

pel concessionari.

I'entrada

I'urbanització

de

als Serveis d'lndústria

d'urbanització

d'aprovació

No es permetra
finalitzada

d'escomesa

es fara carrec del pagament

actes

característiques,

Drets

de la instal.lació

segons projecte

instruccions

d'obligatoria

els

i la legalització

El concessionari
públic

de la instal.lació

en servei de I'aparcament

fins que no estigui

de I'espai urba superior.

Clausula 11. Obres de I'aparcament.
Les obres i instal.lacions
I'aparcament

seran executades

incloses en els projectes
pel concessionari,

aprovats,

el qual podra realitzar-Ies

obstant,

podran

excepcionalment

quan siguin conseqüencia
imprevistes,

a iniciativa

directament
acordar-se

de conformitat

modificacions

i de

als projectes

o contractar-Ies

de n'oves necessitats,
de l'Ajuntament

d'urbanització

a tercers.

No.

per l'Ajuntament,

omissions,

o causes tecniques

o del Concessionari,

sempre

que no

superin en un 20% del pressupost de les obres o instal.lacions.

Clausula 12. Accessos.
Els accessos de I'aparcament
circulació

del transit

establerts

circulació

deis vianants

es disposaran

per l'Ajuntament

i respectaran

d'acord amb els criteris

de

. Aquests no pertorbaran

la

la normativa

de supressió

de barreres

arq uitecton iq ues.

Clausula

13. Capacitat

L'aparcament

disposara

¡plantes.
com a mínim

diverses plantes amb les dimensions
en I'ambit

d'ocupació

proposta d'entrades
El projecte

del subsol.

definides

la viabilitat

de que en les plantes del subterrani,

hi

facilitant

I'estacionament

mobilitat,

i distribuIdes
la

aplicant

executiu

en

de definir

hagi un mínim de pilars,
la

distribuIdes

en I'avantprojecte

El projecte

i sortides de I'aparcament

estudiara

de 70 places,

haura

municipal.

una tecnica constructiva

d'aparcament.

12

la

distribució

mitjan~at
de

les

per tant
places

•

a la concessi6 d'un aparcament al clConestable Portugal.

Plec de condicions per

Les pro postes

deis ofertants

places de I'aparcament,
que plantegi
plantes

mil/orar

sigui com a conseqüencia

el projecte

constructiu,

de I'aparcament,

criteris

podran

variable

sigui

a I'al~a

la capacitat

de la distribució

per un increment

que sera valorada

de

deis espais

del nombre

com una mil/ora

de

en els

de valoració de les ofertes.

Clausula

14. Projecte de seguretat

El contractista

esta obligat,

per la direcció facultativa
seguretat

si s'escau, a presentar

i abans de I'inici de !'obra,

i salut, que la normativa estableix

Aniran
competents

a

carrec

(tant

col.legials

del

basic

com

l'Estudi

basic i el Pla de

per aquest tipus d'obra.

contractista

de l'Estudi

una vegada examinat

les

des peses

d'honoraris

del

Pla de seguretat),

i el cost d'execució en obra de totes les especificacions

com també, totes aquel/es mesures de seguretat
facultativa,

per les característiques

tecnics
els

visats

del Pla, així

que, a part del Pla, la direcció

de I'obra, consideri necessaris.

Clausula 15. Obligacions socials i laborals del contractista
El contractista

esta obligat al compliment

de les disposicions

materia laboral, de seguretat social i de seguretat
A tal efecte, el contractista
en el trebal/
contingudes
d'Obres

en I'estudi

i Projectes

establertes

de l'Ajuntament

per tal d'efectuar
independent

I'oficina

d'obra,

el control

i contemplin

d'acord

i salut

les previsions

i salut que hagi aprovat

el Servei

amb les previsions

de 24 d'octubre.

haura de disposar

i seguiment

del llibre d'ordres

un pla de seguretat

de Granol/ers,

en el Reial Decret 1627/1997,

Tanmateix,

activitats

desenvolupin

basic de seguretat

en

i higiene en el treball.

haura d'elaborar

en el qual s'analitzin,

vigents

d'un

I/ibre

del pla de seguretat

que preveu I'article

d'incidencies

i salut

54 del Reglament

(que és
d'obres,

i serveis).

'EI

contractista

específica de vetl/ar

haura

de

constituir

pel compliment

I'organ

necessari

de les disposicions

vigents

corresponents

L'incompliment

de les disposicions

designat

per

el/,

no

que assumeixi

a I'obra.

d'aquestes

infracció

funció

sobre seguretat

i higiene en el trebal/ i designara el personal tecnic de seguretat
les obligacions

amb

obligacions

sobre

implicara

seguretat

cap

per part
per

responsabilitat

contractant.

13

del

part

contractista,

del

per

personal
a

o la
tecnic

l'Administració

=

Plee de eondieions per

Clausula

16. Inspecció

L'Ajuntament
instal.lacions,

a la eoneessió d'un apareament al clConestable Portugal.

de les obres

vigilara

inspeccionara

a tal efecte s'establira

de control de qualltat

de

les

inclos en el cost del Projecte

obres

un Programa

que no superara el 1% del pressupost d'execució.

Si el concessionari

contracta

constar en els contractes,

Clausula

I'execució

I'execució de les obres amb un tercer,

les facultats

d'inspecció

fara

de l'Ajuntament.

17. Recepció.

Un cop acabades les obres es procedira
aixecant-se

la corresponent

descriptiva,

autoritzada

La recepció definitiva

documentació

a la seva recepció

comprensiva

provisional

d'una relació valorada

pels Serveis Tecnics Municipals i pels del concessionari.

es fara un any després de la provisional.

14

i

Plec de condicions per

a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal

CAP.3 - REGIM D'EXPLOTACIÓ

Clausula

18. Servei

públic.

La societat concessionaria
"icencies,

autoritzacions

DE L 'APARCAMENT

sol. licitara

de l'Ajuntament

i permisos, segons la legislació

les corresponents

que li sigui aplicable,

en tot cas el projecte sera considerat com d'Obra ordinaria.
La gestió de I'aparcament
establert
estara

pel concessionari
a disposició

I'expedient

i aprovat

deis usuaris

per I'administració

i que desplegara

de funcionament

municipal,

el reglament

el qual

aprovat

en

de creació del servei.

Clausula

19. Prestació

El servei es prestara
I'any.

sera objecte d'un reglament

del servei.
amb caracter

L'ús de I'aparcament

sera

inherents

a la seva capacitat,

modalitats

d'utilització.

L'Ajuntament

garantira

"iure,

permanent

durant

sense cap altre

a les característiques

tots

els dies de

restricció

que

deis vehicles

en tot moment la permanent

les

i a les

entrada

sortida

deis vehicles a I'aparcament.

Clausula
El

20. Conservació

concessionari

I'aparcament,

queda

i manteniment.
obJigat

a

conservar

les

instal.lacions

els seus elements en pi enes condicions de seguretat,

re'alitzant les obres o actuacions necessaries de reforma, reparació,

de

salubritat,
conservació

manteniment.
L'Ajuntament

podra ordenar

I'execució

de les obres o actuacions

conservar o restabJir les condicions de normalitat

Clausula
'El

21. Asseguranca

concessionari

d'assegurances,
Contractes
explotació

haura

que cobreixi

de les Administracions
de I'aparcament,

de responsabilitat

de les instal.lacions.

de responsabilitats.

de mantenir
les

vigent

responsabilitats

una o diverses
previstes

Públiques i les derivades

per

poJisses

la

L1ei de

de la titularitat

així mateix les poJisses hauran de garantir

civil, davant de tercers, el d'abandonament

obres davant de l'Ajuntament

per

i el de funcionament

i gestió

o aturada

i

el risc
de les

de I'aparcament

davant d'usuaris o tercers.
L'Ajuntament
concessionari

haura

d'aprovar

i la companyia

els

asseguradora,

15

contractes
per tal

concertats
de coneixer

entre
els

el

riscos
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Portugal.

coberts i la quantia de les indemnitzacions.

Clausula

22. Regim d'usos

El concessionari
caracter
modalitats

opcional,

destinara

I'aparcament

podran realitzar-se

d'ús de ¡'aparcament

per a vehicles

serveis de rentat

que podran establir-se

•

aparcament

per fraccions d'hora i hores

•

aparcament

per abonaments,

diari,

automobils

o altres

i amb

analegs.

Les

són:

setmanal,

mensual,

trimestral

o

anual, nocturn o diürn, en un maxim del 75% de les places
Aquest

percentatge

podra

ser

variat

per

acord

de

l'Ajuntament

a

pro posta del concessiona ri
L'aparcament

per hores o fraccions,

pagament de la tarifa establerta

s'efectuara

sota control

horari

en caracter general.

Els abonament s'estendran

pels períodes de temps respectius

pagament

de les tarifes establertes.

Clausula

23. Relacions

amb els usuaris

En la relació amb els usuaris, el concessionari
a)

haura :

Admetre al gaudi del servei a tota persona que compleixi

amb

els requisits reglamentaris.
b)

Prestar el servei de forma diaria amb la necessaria continu'itat,
tal com s'indica en I'apartat

c)

de deures del concessionari.

Tenir cura del bon ordre i funcionament
es

podran

dictar

les

instruccions

del servei,

oportunes

previa

per aixo
aprovació

d'aquestes per l'Ajuntament.
d)

Complir les altres obligacions
les

altres

clausules

del

Plec

municipals.
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a carrec seu que es dedueixin
es

continguin

en

de

Ordenances
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a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal.

ECONÓMIC

DE LA CONCESSIÓ

Clausula 24. Drets d'explotació
La

contraprestació

constitu'ida

economica

pel dret del concessionari

La concessió s'atorga
a indemnització,
d'obres,

del

de

concessió

estara

I'aparcament.

del concessionari,

sense tenir dret

de la concessió o subvencions per raó d'execució

de les obligacions,

deis suposits indemnitzatoris

contracte

a explotar

a risc i ventura

modificacions

compliment

del servei.

establerts

deFicits de gestió,

etc., amb excepció

legalment.

Clausula 25. Tarifes.
Les tarifes
concessionari
executiu

a

l'Ajuntament

establertes

en

I'estudi

per I'ús de I'aparcament
economic

definitiu

que

pel

, atenent

als estudis economics d'explotació

I'equilibri

economic

la concessió.

normativa

general estatal o autonomica,

En cap cas podra reclamar-se
que altres organs estatals
o quantia plantejada

d'acompanyar

ser

Projecte

aprovades

per

i al manteniment

s'entendra

sens

perjudici

de

de la

indemnització

a l'Ajuntament,

no autoritzessin

per raó de

les tarifes en la forma

pel concessionari.

a partir

al Projecte

amb els referents

de

al

sobre regim de preus,

o autonomics

Pel primer any de vigencia
per l'Ajuntament,

hauran

Aixo

les proposades pel

acompanyara

redactar

de

concessionari

seran

del contracte

de I'oferta
executiu,

d'aparcaments

les tarifes

definitiva

sera n les aprovades

del concessionari

les quals hauran de mantenir

més propers al del nou projecte

que haura
un equilibri

objecte de la

concessió,
Per als any successius
s'incrementaran
equivalent

respecte

sera procedent

als vigents

I'any anterior,

al valor anual del IPC (Index

que pugui establir-se
Tarifa

raonada de revisió
que compleixi
També

any 0-1.

suposits recollits

mitjan~ant

els quals

un percentatge

Preus al Consum, o index equivalent

¡pe

el concessionari
de tarifes,

les determinacions
sera

de preus,

en un futur ambit de la Unió Europea)

any n = Tarifa

A tal efecte,

la revisió

procedent

a I'article

presentara

a l'Ajuntament

la qual sera aprovada
establertes
la revisió
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per l'Ajuntament

sempre

aquí.

de tarifes

249,b del ROAS,

una proposta

quan

es doni

algun

del

a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal.

Plec de condicions per

Clausula
El

concessionari

concessional
i altres

26. Canon.
queda

obligat

a abonar

a l'Ajuntament

un

canon

de caracter anual, per raó de I'ocupació del domini públic utilitzat

continguts

de la concessió.

La pro posta de canon sera formulada

per

part deis ofertants,
L'Ajuntament
concessió

no exigira als usuaris cap canon o preu públic per raó de la

o ús de I'aparcament.

Atesa la possibilitat

d'incrementar

el nombre de places de I'aparcament,

el canon mínim que es fixa per a cada any, millorable
•

anys del 1 al 5 -

1.000.000 pta

•

anys del 6 al 30 -

1.100.000 pta

•

anys del 30 al 40 -

1.200.000 pta

•

anys del>

pels ofertants

és

41 a fi concessió - 1.500.000 pta

Aquests valors podran ser millorats en les pro postes deis ofertants.
L'evolució
natural

del canon sera

mitjan~ant

I'aplicació

increments

s'aplicaran

I'any

li

sise,

cdrresponents
A
inicials

aplicacions
del

per a cada anualitat

del ¡PC, o índex similar de I'any anterior.

per tots els trams i períodes d'anulitats,

correspondra

proposta

revisada i recalculada

un canon

acumuJat de 1.100.000

Aquests

per exemple
pta

més les

sobre aquest import deis ¡PC deis 5 primers anys.
concessionari

si les desviacions

podran

de calcul inicials

revisar-se

aquestes

fossin importants

previsions

durant

el Ilarg

període concessional.

Clausula

27. Garantía.

Sera obligatoria
L'import

de la garanties

a)
durant

Provisional:

de garanties

per part del concessionari.

seran:
en el moment

d'adjudicació

inicial

de la concessió,

el període de redacció i entrega del projecte executiu i fins a I'aprovació

del projecte
previst

per part de l'Ajuntament

d'execució
b) Definitiva

en

la presentació

escriptura

instaJ.lacions
previst

recepció

d'obres : amb anterioritat

, I'import

c) Definitiva

al 2% del pressupost

de I'obra,

pública

d'execució

: el corresponent

i

fins

a

I'acte

a la formalització

de

comprovació

de la fian~a correspondra

i

de la concessió
recepció

de

les

a un 4% del pressupost

de I'obra.
d'exolotació:

de les instal.lacions,

A partir
I'import

de la declaració

de comprovació

de la fian~a correspondra
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a un 4% del

a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal.
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pressupost

previst d'execució de I'obra.

Aquestes
I'execució

fiances

ho seran

de I'obres revertibles

en concepte

a l'Ajuntament

de garantia

del

servei

, als efectes de I'article

i de
247.2

del ROAS.
L'Ajuntament,
garantia

establerta

durant

en I'apartat

Les garanties
L1ei de contractes

la vigencia

de la concessió

podran ser en qualsevol de les fórmules

de les Administracions

El concessionari

a l'Ajuntament

elements

la

mantindra

informat

d'explotació

establertes

per la

Públiques.

i actualització.

el compte

actuaiitzar

c) en funció del índex de preus ¡Pe.

Clausula 28. Campte d'explatació

conformen

podra

de la concessió,

sobre les dades que

desglossat

en els

seus

constitutius:

amortització

de I'obra civil de I'aparcament

manteniment

i reparacions de I'obra civil

amortització
manteniment

de les instal.lacions
i reparacions

de les instal.lacions

depeses de personal
de peses generals
benefici

industrial

L'establiment
se en I'evolució
I'augment
formula

de les tarifes que preveu la clausula 25, haura de recolzar-

deis elements constitutius

no podra ser mai superior

pel coneixement

]

al percentatge

que resulti

en tot cas
d'aplicar

la

de revisió de la clausula 25.
El concessionari

1

del compte d'explotació,

i l'Ajuntament

acordaran

el procediment

del número de vehicles usuaris i els seus tipus.
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Clausula

29. Obligacions

Els drets i obligacions

Portugal.

TS.

del concessionari.

del concessionari,

l'Ajuntament

i els usuaris,

a

més deis recollits en aquest Plec de Condicions, seran els que es determinen
la vigent

legislació

, Reglament de Béns i Serveis de les Corporacions

Reglaments

de

contractació,

Ordenances

Municipals.

concessionari

tindra les obligacions que assenyala I'article

Així

en

Locals,

mateix,

el

23S del ROAS.

Seran obligacions del concessionari:
a)

Executar les obres amb estricta subjecció al respectiu
de les quals és contractista

i finan~ador,

en el termini

projecte

i condicions

assenyalades.
L'adquisició

b)

de tots els elements necessaris per a la posta en

marxa deis serveis en les condicions de la concessió.
c)

Portar

a terme

I'adquisició

deis

equips

de defensa

contra

. incendis - que es detalla en Plec de condicions tecniques - mobiliari
altres

instal.lacions

funcionament

que

siguin

necessaries

del servei i que revertiran

per

al

a l'Ajuntament

i

correcte

a I'acabament

de la concessió.
Satisfer

d)

puntualment

el canon

anual

estipulat,

al

final

del

primer semestre natural de cada any.
Enderrocar

e)

executada

i reaJitzar

que no s'ajusti

modificacions

novament

a les condicions

seu la part

del

projecte

d'obra

o a les

acordades per l'Ajuntament.

Prestar el servei de forma diaria amb la necessaria continu"itat,

f)
fins

i tot en cas que circumstancies

ocasionin

una subversió

interrupcions
directa

que les que s'haurien

municipal.

Complir

Es podran

suportar

les

quantes

sobrevingudes

en I'economia

disposicions
servituds

i imprevisibles

de I'explotació

i sens

produ"it en el suposit

senyalar

mínimes en dies i hores determinats
g)

a carrec

programes

de

més

de gestió
prestacions

d'acord amb l'Ajuntament.

de

li imposi

les

Ordenances

l'Ajuntament

municipals

amb caracter

de

servei públic.
h)

Permetre
inspeccionar

que,

I'estat

en
de

qualsevol

conservació

instal.lacions.
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moment,
de

l'Ajuntament

I'aparcament

i

les

pugui
seves

Plec de condicions per

i)

Adoptar

a la concessió d'un aparcament al c/Conestable Portugal.

totes

aquelles

especialment

durant

les persones

o a coses.

molesties

al trMic

I'execució

tecniques.

que els particulars

al concessionari

indemnitat
d'una

deis

que es puguin

danys

s'haura

j)

ordre

funcionament

adequats,

I'efecte,

puguin

de

Condicions

acordada

els vehicles,

els requisits

per

del seu servei,

amb

produ"it

per

de les

en la forma assenyalada

en

I'acabament

Tecniques.

S'exclou

serveis

a

en el
de

la

amb la via pública.
higiene,

neteja

així com a manten ir

de vigilancia

que permeti

a qualsevol

I'admissió

a la concessió

excepte que l'Ajuntament

Explotar

inexcusablement
targetes

treure

hora del dia o

de nous vehicles.

persona

del pagament

que compleixi

en el reglament

de

dictar
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altre

tipus

es
de

de la presta ció del servei.
i no cedir-Io

l'Ajuntament

del bon ordre

les oportunes

expressament.

o qualsevol

de Contractació

cura aixi mateix

la seva vigencia,

a que per part de i'Ajuntament

el servei

expressa

durant

ho autoritzi

d'abonament

personalment

autorització

cosa podra

necessaries

manteniment

i instal,lacions,

un servei

conservació

que consta

estat de manteniment,

béns afectat

acreditatiu

Tindra

el

i les

reglamentaris,

els bitllets,

assenyalats

de superficie

a gaudir del servei a qualsevol

Sotmetre's

document

la

que fossin

que correspongui

en perfecte

No alienar

controlin

públic utilitzada

atenent

per part deis seus propietaris,

ni gravar-los,

p)

del servei

amb moti u de !'execució

fent les reparacions

permanent

Admetre

sense

o

El risc

de la nit, fins i tot quan estigui tancada

o)

per danys

per la Corporació,

construTdes

les cdnstruccions,

amb caracter

n)

reclamar

lIevat que s'hagués

produir

sobre I'aparcament

Conservar

m)

de I'adjudicatari

el funcionament

per I'adjudicatari

aixi com realitzar

superficie

1)

o

que les assenyalades

en bon estat la porció de domini
obres

ornat

a

Plec,

instal.lacions

k)

for~osa

de cobrir

Mantenir

Plec

danys

les interrupcions

o al personal

de l'Ajuntament,

compliment

aquests

convingui,

per tal d'evitar

Seran a carrec

pels danys que pugui produir

imputable

obres,

millor

amb ocasió i motiu de les obres, aixi com la indemnització

a tercers

absoluta

de les obres,

o als accessos als immobles

les indemnitzacions

causa

que

Només es permetran

en el plec de condicions

perjudicis

mesures

instruccions,

ni traspassar-Io

i amb

els

requisits

per aquests casos.
del servei,
sempre

per la qual
i quan

siguin

a la eoneessió d'un apareament al clConestable Portugal.

Plee de eondieions per

aprovades per l'Ajuntament.
q)

Assumir
construcció

el

resultat

economic

explota ció

de

de la

I'aparcament,

redacció

del

ja

el

que

projecte,
servei

es

gestionara a risc i ventura del concessionari.
r)

Dotar I'establiment

s)

Establir

amb

d'un telefon públic.

una

companyia

d'assegurances

necessaries per cobrir amb total indemnitat

les

polisses

per l'Ajuntament

els riscs

següents:
1)

Responsabilitat

civil per danys que es puguin

persones o coses a conseqüencia de I'execució

produir

a

de les obres fins a

un import de 180 milions de pta.
2)

Responsabilitat
I'abandonament

de

davant

¡'obra

l'Ajuntament

abans

de Granollers

d'acabar-Ia

o

injustificada

de la seva execució fins a un import

milions

de

pessetes

estimat

de

la

concepte
entitat

a percebre

quantltat

d'obra

es podra garantir

per

també

paralització

maxim de 150

l'Ajuntament

que

manqui

mitjan~ant

bancaria o companyia autoritzada

per

per

import

per

fer.

aval

prestat

per aixo,

Aquest
per

segons model

usual a ¡'Ajuntament.
3)

El

concessionari

cobreixi la responsabilitat
d'explotació

establira

també

una

polissa

civil derivada de la prestació

de I'aparcament

fins a una quantitat

que

del servei

de 40.000.000

pta.
4)

El pagament de les primes a que es refereixen
1 i 2 per tot el període previsible
pel contractista
corresponent

t)

els núms.

de duració de I'obra s'abonara

abans de la firma de I'escriptura

d'adjudicació.

La

el concessionari

no

al núm. 3 s'abonara anualment.

En cas d'abandonar

¡'obra abans d'acabar-Ia,

tindra dret a cap indemnització

per la part d'obra

executada

la qual

quedara a benefici de l'Ajuntament.
u)

Abandonar i deixar lIiures i buits, a disposició
dins el termini

establert,

objecte

utilització

de

la

l'Administració
v)

1

Satisfer
sobre

la

les instal.lacions,
i

el

material,

reconeixement

de

servei
la

i béns

potestat

de

per acordar i executar per ella mateixa.
totes

propietat

les contribucions
o

sobre

J
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I

de l'Ajuntament,

i impostos,

I'activitat,

tant

si recauen

acreditar-ho

davant

a la concessió d'un aparcament al c/Conestable Portugal.

Plec de condicions per

l'Administració

municipal

mitjan~ant

rebuts

que

justifiquin

el

pagament dintre del mes següent al del venciment

de la cobran~a en

període

concessionari

voluntari.

pagaments

per

aniran

d'aigua

d'escombraries,

a carrec

manteniment

subministrament

w)

També

del

material

electricitat,

residus industrials

Obtenir I'autorització

del

els

instal,lacions,

telefon,

gas

recollida

i aigües residuals.

necessilria en relació al permís d'activitat

i d'obertura,
x)

Complir el que disposen
nacional

el treball,

previsió

en tots

seguretat

rigorosament

les IIeis protectores
els seus aspectes,

social

en

vigor.

la legislació sanitaria

de la indústria
fins

Caldra

i tot

també

i altres aplicables

els de

observar

a I'objecte

de la

concessió.
y)

D'acord

amb

el

que

disposa

concessionari

haura

de

formalitzar

contingencies

d'accidents

la

de treball

Complir les altres obligacions

legislació

protecció

laboral,

respecte

i enfermetat

personal al seu servei amb la Mutualitat
z)

la

a

professional

el
les
del

laboral corresponent.

a carrec seu que es dedueixen

de

les altres clausules del present Plec.

Clausula 30. Drets del concessionari.
A més de les que
Condicions

i les que corresponen

L1eis i reglaments,
a)

d'altres

clausules

al concessionari

d'aquest

els drets

Plec

reconeguts

de

en les

i a més, els següents:

Rebre de l'Ajuntament
pugui

prestar

pertorbacions
b)

es deriven

el servei

la protecció

degudament

que obstaculitzessin

El IIiurament

fara mitjan~ant

i perque

necessari

cessin

perque

les possibles

el seu desenvolupament.

per l'Ajuntament

ocupar per I'aparcament

i suport

de la porció del domini

, la senyalització

acta que subscriuran

o delimitació

l'Ajuntament,

públic a

de la qual es

el director

de les

obres i el Secretari Municipal.
c)

La formalització
perjudici

de la definitiva,

seva realització,

de les obres,

al venciment

de conformitat

les administracions

d)

de la recepció provisional

públiques.

de les obres, sense

del termini

senyalat

per la

amb el Reglament de Contractació
Es considera com a termini

de

de garantia

el d'un any.

Percebre, com a element
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retributiu

de la concessió,

les tarifes

Plee de eondieions per a la eoneessió d'un apareament al e/Con estable Portugal.

autoritzades
e)

que haura d'abonar el públic usuar!.

Proposar
convenients

f)

a l'Ajuntament

seves ordenances
I'aparcament.

g)

les modificacions

que

estimi

com a millores en la presta ció del serve!.

Fixar, previa

establerts

totes

autorització

de l'Ajuntament,

de publicitat,

Aquesta

i d'acord

anuncis publicitaris

publicitat

gaudira

deis

amb les

en I'interior

de

beneficis

fiscals

equivalent

a deu

a les ordenances,

Imposar

a benefici seu, sancions per import

vega des la tarifa de la primera hora d'ocupació,

Clausula

31. Obligacions

de l'Ajuntament.

Seran obligacions de l'Ajuntament
a)

Permetre
utilització

:

al concessionari

de la porció de domini

necessaries pel funcionament
b)

I'execució

públic i efectuar

les obres,

la

les instal.lacions

de I'aparcament.

Donar possessió i fer entrega
que s'ha de destinar

de totes

I'aparcament

al concessionari

subterrani

deis serveis

a

i de tot el que estigui

afectat per aquest ús d'estacionament.
c)

Rebre, amb les formalitats
d'aquest

Plec,

degudament
modificacions
d)

les

obres

executades

que s'estableixin

objecte

d'aquest

e)

Entregar

al

f)

exercici

servei

Clausula

la

per a I'execució

porció

de

I'emparament

deis seus drets,

degudament,

obstaculitzin

respectiu

o a les

de les obres,

domini

públic

que

b deis drets del concessionar!.

Atorgar al concessionari
pacífic

estiguin

acrediti tenir les obres executades.
concessionari

s'indica en I'apartat

que

per l'Ajuntament.

Retornar les fiances constitu'ides
quan el concessionari

concurs

i acomodades al projecte

o variants autoritzades

en les clausules

necessari per al lliure

a I'objecte

perque

cessin

que

les

pugui

prestar

pertorbacions

i
el

que

el seu funcionament.

32. Drets de l'Ajuntament.

A més deis que es derivin de I'establert
Plec de Condicions, l'Ajuntament

en les altres clausules

tindra els següents:

a)

Percebre puntualme'nt el canon anual estipulat.

b)

La reversió
qualsevol

carrega

d'aquest

de les instal.lacions,
o gravamen
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material

al dia següent

i servei,

lIiures

de I'acabament

de
del

Plee de eondieions per a la coneessió d'un apareament al clConestable

termini
públic

de la concessió,
que

haguessin

l'Ajuntament
c)

les ordres

concessionari,

per

la qual

cosa

per tal de mantenir

o restablir

la prestació

adequada.

discrecionaiment,

el servei,

públic,

quan

sense

les

economica

L'Ajuntament

un nombre

d'estacionament

horari,

exigir

mitjan~ant

del 15%.

L'Ajuntament

pot deixar

sobrevingudes

termini

d'ordre

proporcional

a

financer

que

anticipada

se

li

concedit

que

reclamació

del

no

tinguin

reservi

regular

de places ( maxim

sense

efecte

i dictar

de la concessió.

el preu que resulti

establert,
i interes

cap

es

si gestiones

acordades

determinat

una deducció

del

dret

alteracions

podra

disposar

en el servei

per I'equilibri

esporadicament

I'acabament

podria

les modificacions

i'interes

transcendencia

com

de

i funcionament.

i locals

concessionari

part

a disposició

instal.lacions

aconsellés

f)

i posant-Ios

les obres,

directament

tarifes

del

del béns de domini

el servei,

Ordenar

e)

utilitzant

estat de conservació

la gestió

inspeccionar

d)

vingut

en perfecte

Fiscalitzar
podra

cessant en I'aprofitament

Portugal.

8 places)

d'aplicar

la concessió

si ho justifiquen

o

a les

abans

de

circumstancies

públic,

mitjan~ant

la devolució

de la

del canon

satisfet

i rescabalament

de

danys i perjudicis.

Clausula
Les

infraccions

obligacions
Ileus,

del

concessionari

es classificaran,

greus

Serveis

33. Sancions.

i molt

greus,

atenent

A efectes
omissió

del

especificades

persones

no siguin
o coses,

instal.lacions,

es considerara
que

lIeus

desfavorablement

del servei,

amb I'establert

les

seves

o malicia,

en

en el Reglament

de

suposi

un

falta

sancionable

incompliment

de

tota
les

acció

u

exigencies

en el Plec.

Infraccions
afectant

de

locals.

contractuals

concessionari

incompliment

a la seva transcendencia

de conformitat

de les corporacions

per

Es consideraran
a la qualitat,

degudes
ni redueixin

ni causin molesties

L'administració

faltes

quantitat

a actuació

maliciosa,

la vida

economica

als usuaris,

podra sancionar

lIeus
i temps

de les prestacions

ni comportin
deis

, no

un perill

components

de

a
les

etc.

al concessionari
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aquel les que

per incompliment

de les

Plac da condicions par

a la concassió d'un aparcamant al clConastabla Portugal.

seves obligacions

en general ( sempre que no mereixi la qualificació

molt

davant

greus)

servei,

tant

la propia administració,

els usuaris

del

es retarda en I'execució de les obres de construcció

de

amb multa que oscil.lara
Si I'adjudicatari

I'aparcament

subterrani

concessió
judici

el present Plec de condicions

i que constitueix

se li imposara

per

un objecte parcial d'aquesta

o en I'inici de la prestació del servei, sense que justifiqui

de l'Ajuntament,

natural

entre 25.000 i 75.000 pessetes.

al que es refereix

causes que li siguin imputables

com davant

de greus o

el retard a

una multa de 75.000 pessetes

per dia

de demora.
Si prestés o realitzés

la gestió i explota ció del servei en forma deficient,

que donés Iloc a la presentació

de denúncies i protestes generals,

s'imposara

una multa entre 25.000 i 75.000 pessetes, segons la major o menor deficiencia
de la mateixa.

Infraccions
desfavorablement
i sigui'

greus.a la qualitat,

conseqüencia

d'una

aquel les que ocasionin
components

S'estimara

falta

quantitat

actuació

molesties

greu

que

i temps de les prestacions

maliciosa.

I'usuari

afecti

del servei,

També es considerara

o escurcin

greu

la vida economica

deis

de les instal.lacions.

Es consideren faltes greus del concessionari,
I'article

aquella

a més de les que assenyala

257.2 del ROAS, les següents:
a)

La infracció
reglamentaries

de condicions establertes

o pel present Plec i I'incompliment

generals del concessionari
b)

per disposicions

legals o

de les obligacions

que en el mateix es contemplen.

La suspensió de les obres de construcció de I'aparcament
un període superior

per

a un mes per causes atribuTdes exclusivament

al

concessiona ri.
c)
. d)

L'aplicació

de tarifes per import superior al maxim establert .

Posar en perill

la bona

prestació

del servei

públic

o que

provoqui pertorbació.
e)

La falta
instal.lacions
instruccions

de diligencia
de

i d'atenció

I'aparcament,

dictades

així

pels Serveis

en la conservació

com

Tecnics

I'incompliment
municipals

de les
de

les

referents

a

aquesta conservació.
f)

La desobediencia

a

ordres

de

modificació

acordades

per

l'Ajuntament.
g)

Dedicar les instal.lacions
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a usos diferents

deis específicament

Plec de condicions per a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal.

assenyalades

en

el

Plec

de

Condicions,

sense

I'autorització

de

l'Ajuntament.

A les faltes que exigeixen
se Ji aplicara
Per

una sancló, I'import

les

s'aplicaran

de l'Ajuntament

faltes

que

no

la realització

de la qual sera el quíntuple
comporten

d'una despesa,

de la despesa.

una des pesa directa

improcedent

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.
2)

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 sanció corresponent

Si es declara en I'expedient
té caracter

greu, de conformitat

que a I'efecte s'incoT que la infracció
amb el que estableix

de les administracions

locals,

concessió

maxim de dos anys,

per un termini

Infraccions

l'Ajuntament

d'una actuació

declarar. el segrest

de la

negativament

deficient

de trebaJls

en la vida económica

deis

de les instal.lacions,

Així mateix,
omissions

el Reglament de Serveis

maliciosa, o realització

pel servei o que puguin influir

components

podra

comesa

molt greus .- S'estimara com a faltes molt greus aqueJles que

sigui n conseqüencia
exigits

a aquestes,

es consideraran

del contractista

com a faltes molt greus aquelles accions o

que puguin ocasionar perill per a les persones,

Es consideren

faltes molt greus:

a)

que

La

provoqui

pertorbació

en

el

servei,

reiterada

reincident.
b)

L'incompliment

gravíssim

de les obligacions

essencials

que

ocasioni perill per a la bona marxa del servei.
c)

La interrupció
continuada

d)

i regular,

total

o parcial

del

sense

públic

de

forma

lIevat casos de for~a major.

La cessió de les obres o I'explotació
persona,

servei

consentiment

concessió s'atorga "intuiti

previ

personae

U
),

del servei

de J'Ajuntament
així com I'alteració

per tercera
( ja

que

de I'objecte

de la concessió.
e)

La desobediencia

reiterada
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o reincident

la

respecte a les ordres

Plec de condicions per

directrius

de l'Ajuntament

degudes

condicions

I'interes

públic.

f)

a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal.

per assegurar que el servei es presti en les

i respongui

en tot moment a les exigencies

de

No admetre a I'usuari al gaudi del servei quan aquest reuneixi
els requisits necessaris per aixo.

g)

La no realització

per part del concessionari

d'una bona gestió

del serve!.
h)

El fet d'incórrer

en causa de segrest,

després

d'haver

sigut

aixecat un altre anterior.

La comissió

d'una

falta

molt

greu

donara

lIoc

a I'aplicació

de

les

següents sancions:

1) La reiteració

o reincidencia

en falta greu que arribi

de molt greu, se sancionara
corresponent

amb el quadruple

que no siguin considerades

quantitat

Si en I'expedient

conformitat

de la sanció

greu,

incoat

i temps de prestació

del servei,

com a faltes greus, se sancionaran

sextuple de la sanció corresponent

de molt

de I'import

una

a aquella.

2) Les que afectin a la qualitat,

caracter

a constituir-ne

a aquestes.

a I'efecte,

es podra

amb el

declarar

es declarés

que la infracció

la caducitat

té el

de la concessió

de

amb el que preveu el Reglament de Serveis de les administracions

locals.
Revisió de la guantia economica de les sancions.
L'import
anterior

es fixara

correspongui
mitjan~ant

de les sancions de caracter economic contemplades
en el moment

per adaptació
I'aplicació

període transcorregut

de la seva imposició

automatica

de la variació

de I'¡pe

des de I'inici de la prestació.
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en la quantia

de les assenyalades

acumulada

en I'apartat

en aquest

que correspongui

que
Plec
al

I

a la concessió d'un aparcamenl al clConeslable Portugal.

Plec de condicions per

CAP.6 - EXTINCIÓ

Clausula

DE LA CDNCESSrÓ.

34. Resolució

de la concessió

La concessió s'extingira
260 del

ROAS, amb els efectes

mateíx Reglament.
a I'article

que determinen

s'extingeix

finalització

de les obres constructives

Ven~ut aquest termini
objecte

des de I'endema

de

la

concessió,

les obres

de la data

i

finalitzara

les

revertiran

indemnització

i amb el retorn de la fian~a dipositada

condicions

segons I'establert

l'Ajuntament,

objecte

Iliures

de

proposara

Clausula

concessió

per

concorren

per la conservació

mutu

per mutu

i l'Ajuntament
acord.

d'accions

municipal
construcció

o

plantejar

omissions

de

sense

cap

hauran

d'estar

en bones

designara

un

de les obres i instal.lacions

i

la

convenir
resolució

per

resolució
mutu

de

la

acord

si

de la concessió.

de la Corporació.

la resolució

jurídicament

o pertorbin

la

de la concessió

incorrectes

greument

de

I'objecte

en el

I'administració
de la concessió,

o gestió de I'aparcament.

La resolució comportara

els següents efectes:

a)

Extinció de la concessió

b)

Reversió
instal.lacíons

c)

carregues,

l'Ajuntament

per incompliment

podra

que puguin impedir

podran

de caducitat

36. Resolució

El concessionari

I'explotació

acord.

No procedira

suposits determinants

Clausula

i

deis béns

i reposicions necessaries.

35. Resoludó

El concessionari

per la

per la clausula 20 d'aquest Plec.

tecnic, que vetllara
les reparacions

prevista

que disposa el Plec.

de reversió

Dos anys abans del venciment- del termini,
interventor

concessional

I'ús privatiu

instal'lacions

I'aparcament

Les obres i instal.lacions

del termini

Públíques.

de I'aparcament.

el concessionari

a

del

per les causes previstes

el día de venciment

comptats

241 i

261 a 264

168 de la LCAP , L1ei de Contractes de les Adminístracions

de 50 anys),

suposit

els articles

els articles

Així mateix, la concessió s'extingira

La concessió
(maxim

per les causes que estableixen

a

municipal

deis

béns,

obres

i explota ció de I'aparcament.

Indemnització
perjudicis

I'administració

per I'administració

efectivament

al concessionari

causats i economicament
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peis danys

avaluables.

e
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Clausula

37. Resolució

per incompliment

Si el concessionari
l'Ajuntament

estara

facultat

resolució del contracte,
a) Les

causes

del concessionari.

les obligacions

per exigir

que I'incumbeixen,

el compliment

o declarar

la

poden considerar-se:

especificades

Administracions

en

la

Uei

de

Contractes

amb

les

Públiques,

b) Les demores o retards
d'execució:

incomplís

Portugal,

que superin els següents

dos mesos per presentar

iniciar les obres,

terminis

ei projecte

dos mesos en el total

del programa

executiu,

d'execució

un mes per

de les obres,

sens

sperjudici de les excepcions legals,
c) La suspensió o abandonament

de les obres pel concessionari

durant

un

termini superior a dos mesos,
d) La suspensió o abandonament
e) Incompliment
potestats

en I'explotació

de I'aparcament.

de les ordres de l'Ajuntament

atribu'ides

per

I'ordenament

dictades

jurídic

en execució

o el

present

de les

Plec

de

condicions,
f)

Cessió o traspas

de la concessió en contra

del regim

establert

en el

previament

sota

present Plec,
Pels

apartats

apercebiment
termini

i

b),c),d)

de resolució

e),

l'Ajuntament

la corresponent

exigira

obligació

del concessionari

en el

habilitat a I'efecte.
Si es produeix la resolució del contracte

recepció

, comportara

executades

sense dret

l'Ajuntament

la reversió

abans de I'acta de comprovació

a l'Ajuntament

a indemnització

pels danys i perjudicis,

al

de les obres

concessionari

amb la incautació

i

i instal.lacions

i indemnització

a

de la fianc;a dipositada

a

tal efecte.
Si

es

comprovació
.a)
b)

produeix

la

resolució

del

contracte

després

de

I'acta

de

i recepció , comportara:
La fi del concessionari
Incautació

en la gestió de la concessió.

per l'Ajuntament

deis béns, les obres i instal.lacions

afectes a la concessió.
c)

Indemnització

a l'Ajuntament

pels danys

perjudicis,

per valor

de 25 milions de pessetes.
d)

Convocatoria de licitació

Si el moti u de I'incompliment

per adjudicar

del contracte

major, la resolució no donara 1I0c a indemnització

)
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j

novament

fos catalogat

la concessió.

com de forc;a

de danys i perjudicis.
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Clausula

38. Denúncia

En cas

d'incapacitat

I'adjudicació

definitiva,

conformitat

de la concessió.

a

les

del

concessionari

l'Ajuntament

disposicions

podra

dei

per

causa

denunciar

Reglament

de

sobrevinguda
el

a

contracte

contractació

de

de

les

Corporacions locals,

Clausula

39. Segrest

Si el concessionari
prestació

de la concessió.

realitzés

del servei , inclosa

l'Ajuntament

podra

d'assegurar-ne
Reglament

d'Obres

infraccions

la desobediencia

declarar

el servei,

greus

en

segrest

d'acord

i Serveis

de

amb

la

amb perill

a ordres

de i'administració,

concessió,

el que

amb

prevegi

les Administracions

de la bona

en

la

tot

Locals,

finalitat

moment

per

el

aquestes

circumstancies,
La declaració de segrest sera notificada
termini

prudencial per a corregir

al concessionari,

i subsanar les deficiencies

concedint-II

un

que varen motivar-

la

Clausula

40. Caducitat

Procedira

la caducitat

de la concessió.
de la concessió,

en tots

els suposits

que

es

preveuen en aquest Plec de condicions i, en tot cas, en els següents:
a)

Si fer I'aixecament

i segrest el concessionari

en les infraccions que I'haguessin determinat
b)

Si el concessionari
obligacions
caducitat

essencials.
requerira

la

tornés a incórrer

o en altres similars.

incorris en infracció gravíssima de les seves
En aquest
previa

expresslo de les deficiencies

últim

suposit,

advertencia

al

la declaració

concessionari,

que haguessin de motivar-la,

de
amb

concedint-

se un termini prudencial per a corregir-Ies-

Transcorregut
conformitat

I'esmentat

es

declarara

la

caducitat,

de

amb el que preveu el Reglament de Serveis.

Sense perjudici
podra

termini,

recórrer

primerament
adminsitrativa,

d'aquesta

contra

en reposició

I'acord

tramitació
de

administrativa,

caducitat

i posterioment

adoptat

pel

concessionari
Pie

municipal,

la jurisdicció

contencioso-

amb la prevenció expressa de que la interposició

de qualsevol

recurs no suspendra I'executivitat

davant

el

deis acords municipals.
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Clausula
Per

41. Rescat de la concessió.

raons

contracte

i

el

I'adjudicatari

d'interes
rescat

públic

de

la

l'Ajuntament

concessió,

de danys indemnització

lIevat que el rescat fos motivat

notificació

en el termini

per

tant,

declarar
amb

extingit

d'expropiació

que se li ocasionessin,

es compromet a abandonar

de tres mesas, comptats

i deixar Iliures

a partir de la data de

En cas

en materia de rescat sera el que es determina

42. Abandonament
d'abandonament

expedient

o renúncia

o

que resoldra

renúncia

mitjan~ant

els elements

i materials

que integrin

béns,

s'incautara

igualment

etc .. ;

contracte,

tot aixó sense perjudici

responsabilitat
incautació

en

el dret a

anterior.

for~osa, que conté normes per a la determinació

Clausula

que

es tramitara

hagin

la

de

de I'apreuament.

la

concessió,

l'Ajuntament

acord de Pie, incautant-se

fian~a

de I'exercici

del servei

constituIda

de tots

concedit,

per

inclós

garantia

de les accions oportunes

incórrer

de conformitat

en la L1ei

de la concessió.

I'explotació

pogut

a

culpa del concessionari.

de danys prevista en I'apartat

El procediment

el

rescabalament

de I'acord de rescato En altre cas perdra automaticament

indemnització

instruira

podra

deis perjudicis

per dolo

A tal supósit, el concessionari
les instal.lacions

Portugal.

els

concessionaris.

del
per la

Aquesta

amb el que disposa al respecte la vigent

L1ei de Regim Local i Reglaments de la seva aplicació.
L'Ajuntament
majar

que

supósits

podra estimar

impedeixin

no procedira

necessaries
mesures

la realitat

al concessionari
la incautació

de causes sobrevingudes

la prestació

si el concessionari

perque el servei no s'interrompi

oportunes

per

la

del servei;

reaiització

presta

i l'Ajuntament

directa

dei

de for~a

en aquests
les facilitats

pugui adoptar

mateix

o

realitzi

les
nova

adjudicació
El concessionari

no podra reclamar a l'Ajuntament

tan sois com a reembossament
I'abandonament
el

compte

de la inversió

o renúncia de la concessió al.legués

d'explotació,

encara

que

aquestes

despeses o menors ingressos que els previstos
d'explotació

realitzada

inclós en ¡'oferta,

cap indemnització

si com a causa de

el contractista

fossin

perdues en

imputables

pel concessionari

ni tan sois per defecte

ni

d'ocupació

a

majors

en el compte
sobre I'índex

previst en el mateix.

Clausula

43. Reversió

Acomplert

el termini

de la concessió.
fixat

com a duració

j
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de la concessió,

revertiran,
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passant en pie domini a favor de l'Ajuntament,
I'aparcament,

les instal.lacions

Portugal.

i obra civil de

amb tots els seus béns i elements del serve! públic, havent-se de

trobar en bon estat de conservació i funcionament.
L'Ajuntament,
anteriors

immediatament

a I'acabament

I'aparcament
assenyalant
municipals,

i les

abans de comen~ar el període de tres anys

de la concessió,

seves

l'Ajuntament,

instal.lacions,
a la vista

les obres i reparacions

revisara

I'estat

béns i elements
de I'informe

que

en que es trobi
de servei

remetin

públic,

els tecnics

que considerin necessaries per a rebre'l

en

el seu dia.

Clausula 44. Prorroga del servei.
El concessionari,
d'acabat

el termini

s'adjudiqui

Durant

contractual

de la concessió,

a continuar

servei

després

si així ho acorda l'Ajuntament,

mentre

una nova licita ció, o es resolgui

públic per un altre
any.

ve obligat

procediment.

aquesta,

regiran

prestant

executar

el

la prestació

del servei

Aquesta prorroga no podra ser superior
les mateixes

de la concessió.
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normes aprovades

a un

per al termini
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a la concessió d'un aparcamenl al clConestable Portugal.

- FORMALITZACIÓ

DE LA CONCESSrÓ.

Clausula 45. De la forma.
La forma
subjecció
aprova

de selecció

a I'article

del contractista

79 del Reial decret

és la de CONCURS PÚBLIC, amb

legislatiu

el text refós de la L1ei de contractes

2/2000,

de les administracions

Clausula 46. Perfeccionament

del contracte.

El contracte

per

I'adjudicatari
aplicaran

es perfeccionara

i l'Ajuntament

les disposicions
la rescissió

que

en el seu compliment.

atorgament

i la denúncia

d'escriptura

El concessionari

de

tenen

El contracte

i les responsabilitats

els extrems

Fer-se carrec del cost de publicació

b)

En

cas

de

disminució

de

la

de sancions economiques

el concessionari
dies,

Se'ls

pel que fa a

es formalitzara

a)

quinze

qual

en

mitjan<;ant

pública.
haura també de complir

conseqüencia

pel

de complir.

administrativa

deis contractes

que

públiques.

I'adjudicació,

I'obligació

sobre contractació

la resolució,
incorrin

I'acord

de Granollers

vigents

de 16 de juny,

estara

comptats

obligat

d'anuncis
fian<;a

del

del concurso

constituIda

, o per qualsevol

¡j reposar-la

a partir

següents:

com

altre

en el termini

següent

a la de

la

a

causa,

maxim

de

data

de

notificació.

Clausula 47. Novació del contracte
L'adjudicatari
aquest

contracte

Per obtenir

no podra

sense I'autorització

I'autorització

a)
segons

traspassar

expressa

eis drets

de l'Ajuntament

que

li confereix

de Granollers.

es requerira:

Que el contractista
informe

ni cedir

del

Servei

proposat
d'Obres

reuneixi
i

les condicions

Projectes

de

adequades

l'Ajuntament

de

Granollers.

b)

Que

el

nou

contractista

constitueixi

l' adj ud ica ta ri.

/
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les

garanties

exigides

a
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Plee de eondieions per a la eoneessió d'un apareament al clConestable

CAP.8

- PRESENTA CIÓ DE DOCUMENTA CIÓ. VALORA CIÓ O'OFERTES.

Clausula

48. Procediment

El procediment
d'acord
16

de

d'adjudicació

juny,

text

que

aprova

el

78 del Reial decret legislatiu
refós

de

49.

Classificació

del

Ates que I'objecte
d'executar-ne

documentaran
concrets

principal
la

al projecte

la classificació

suficientment

d'aparcament

de I'aparcament

¿ Ce. w Z4, JLlloi

les

de I'aparcament

o tal com es preveu

per aspectes

financera

i tecnica,

de valoració

per la legislació,

municipal

¡'empresa

contractes,

per fer

objectiva

promotora

per a

sigui realitzada

adjudicataria

o altres sistemes d'unions

per tal d'assegurar

que la construcció

per una empresa que disposi de les

següents:

Grup A - Subgrup 1 - categoria

C

•

Grup B - Subgrup 2 - categoria

C

•

Grup 1 - Subgrup 9 - categoria

C

Pel que fa als licitadors
o signataris

inscrits,

no espanyols d'estats membres de la Comunitat

de I'acord

sobre Espai Economic sera suficient

si escau, en un Registre professional

per la legislació

experencia

la

promotores

i que sera objecte

•

mateix

de

empreses

economica,

acords en forma de

previstos

de I'aparcament

economica,

les

de les mateixes;

haura de presentar

Europea

de

i acreditació

C,(.'fI

construcció,

Plec, la solvencia

Per a la construcció

classificacions

2/2000, de

L1ei de contractes

del concurs és I'explotació

seva

i demostraran

en aquest

empresarials

la

contractista

'í1\:).J..i\úd< \'Ji'

després

I'ordinari,

públiques.

solvencia

Així

sera I'obert i el tramit de licitació

I'articel

Clausula

trobin

.

amb allo que estableix

administracions

front

Portugal.

de l'Estat

financera

on estiguin

i tecnica,

les empreses

estabierts

i que acreditin

previstes

la solvencia

d'acord amb els articles 16 i 19 de la LCAP.

promotores

i solvencia financera

en les condicions

que es

documentaran

i demostraran

en els merits a considerar

dicti l'Ajuntament.
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la seva

en la resolució

que

Plec de condicions par

Clausula

50. Presentació

Els concursants
acompanyats
d'atenció

de sol./icituds

presentaran

d'instancia

mínim de 26 dies naturals,

per participar

les seves proposicions en dos sobres tancats

al Registre

al públic (de dilluns

publicació

a la concassió d'un aparcamant al clConastabla Portugal.

General de ¡'Ajuntament

a divendres

dins el horari

de 9 a 14 hores) amb un termini

que es comptaran des del següent al de la primera

de I'anunci d'aquesta

licita ció al Butlletí Oficial de la Província o en

el Diari Oficial de la Generalitat.

Si el darrer
prorrogat

dia del termini

esmentat

es festiu

o inhabil,

s'entedra

al primer dia habil següent.

El termini
condicionat

esmentat

al transcurs

plec de condicions
reclamació.

de presentació

del termini

economiques

En cas contrari,

de documentació

s'ha d'entendre

de 15 dies de I'anunci de publicació

administratives

la licitació

sense haver-se formulat

s'ajornara

fins a I'aprovació

del
cap

del plec

esmentat.

El plec de condicions
copiar

per qui ho estimi

d'Obres
de

la

administratives

oportú

en les de pendencies

d'atenció

dins

el

periode

es podra examinar
municipals

del Servei

i/o en el 1I0c que s'indiqui en I'anunci

i Projectes de I'Área Territorial
licitació,

i tecniques

de presentació

de proposicions

al públic (de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres,

en

horari

excepte dissabe i

festius al municipi).

Tots

els documents

que contingui

la plica hauran d'estar

signats

pel

proponent.
Per obtenir

la validació

haura' de presentar-se
autenticada
pública

a la Secretaria

o -certificada

de constitució

que es requereixi

del poder de representació

respecte a la finalització

Els interessats

General de ¡'Ajuntament,

de I'escriptura

pública

de la Societat i I'original

si s'escau,

de persona jurídica,

de poder

i de I'escriptura

del certificat

amb una antelació

mínima

una copia

de I'acord social
de 5 dies

habils

del termini de presentacló de proposicions.

hauran

segons el model de sol.licitud

de presentar

la seva sol.licitud

per participar

de I'annex 1-1, acompanyant la documentació

es demana a la clausula 51

36

que

Plec de condicions per

Els sobres tancats
que disposa
termini

I'article

de

contractació
telefax
sobre

en

remissió

o telegrama

finalització

aquest

la tramesa

la

enviat

també es podran trametre

38 de la L1ei 30/1992

establert;

d'imposició

a la concessió d'un aparcament al c/Conestable Portugal.

cas el

per correu,

d'acord

amb el

de 26 de novembre,

sempre

dins el

licitador

a I'oficina

de correus

de la sol ,licitud

no hagi arribat

de presentació

Les sol.licituds

de

justificar

i anunciar

de participació

el mateix dia. La sol.licitud

per correu

haura

la

data

a I'organ

mltjan~ant

no sera admesa,

de

telex,

en cas que el

després de 10 dies naturals

des de la

de sol.licituds.

presentad es fora de termini

no seran

admeses

sota cap

concepte.

Clausula

Les
composin
exterior

51. Documentació

pliques
aniran

que

proposicions

en dos sobres;

cadascun

i

documents

d'elles

tindra

PER PRENDRE PART EN EL CONCURS

ADMINISTRATIVA

APARCAMENT

les

amb la sol.licitud

que

les

en la part

inscripció:

"PROPOSICIÓ
CONCESSIÓ

contindran

agrupades

la següent

a presentar

DE

LA

CONSTRUCCIÓ

PER

I

PÚBLIC SUBTERRANI PER A AUTOMOBILS

OPTAR A LA

EXPLOTACIÓ

D'UN

AL C/ CON ESTABLE

PORTUGAL DE GRANOLLERS".

El primer

sobre

constara

del subtítol

ADMINISTRATIVA"

i el seu contingut

Al Documentació

extensiva,

1) Fotocopia
acreditar

del

la personalitat

el cas de concórrer
deguament
persona
testimoni

document

validat
jurídica,

que s'incloura

nacional

en representació
pel secretari

de la inscripció

de

-

DOCUMENTACIÓ

sera el següent:

del licitador

escriptura

"SOBRE N.l

per aquest

d'identitat

mateix

degudament

o persona que legalment
d'una

general

37

de

Mercantil

la

legitimada,

per

el representi.

natural

de l'Ajuntament.

constitució

en el Registre

persona

ordre:

o jurídica,
Si es tracta

societat

i acreditació

o

En

poder
d'una

modificació,

sobre le capital

Plee de eondieions per

a la eoneessi6 d'un apareament al elConestable Portugal.

social de la mateixa,

2) DecJaració responsable atorgada de no incórrer en cap de les circumstancies
que impedeixin

contractar

amb l'Administració

15 a 20 del Reial decret legislatiu

local, que determinen

de 16 de juny,

2/2000,

refós de la L1ei de constractes de les administracions

3) Fotocopia
comprovant

de I'últim
d'ingrés

rebut de l'Impost

o retenció

obligacions

acreditativa

de trobar-se

tributaries

de

la

Economiques,

sobre la. renda

físiques, de l'Impost sobre 50cietats i de l'Impost

4) Documentació

que aprova el text

públiques,

d'Activitats

de l'Impost

els arts.

de I'últim

de les persones

sobre el Valor Afegit.

al corrent

Seguretat

del compliment

Social

imposades

de les
per

les

disposicions vigents,

S) Certifica ció positiva de l'Administració

d'Hisenda que acrediti

la situació

de

I'empresa respecte a les seves obligacions tributaries,

No obstant,

si no es disposen deis documents d) i/o e) anteriors,

substituits

per una decJaració jurada

circumstancia
tributaries

de trovar-se

al corrent

que

comprendra

del compliment

acreditativa

de tal requisit

Empreses

que s'agrupin

Cadascuna

d'acreditar

la seva

els apartats

de les empreses

personalitat

anteriors

24 del Reial decret

a

designaran

esmentada

la

legislatiu

persona

de les obligacions

amb plena capacitat

compliment

d'obrar.
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ha

(UTE):

establerta

a alió

de 16 de juny
de

vigents,

I'adjudicació,

de I'agrupació

en la forma

2/2000,

que

temporal

integrants

i capacitat

i, a més, donaran

I'article
dir,

amb caracter

la

haura de presentar-se

amb cinc dies habils anteriors al dia en que es produeixi

a)

expressament

i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions

tot i que la justificació

6)

poden ser

representar

haura
en en

que estableix
esmentat,

és

I'agrupació

a la eoneessió d'un apareament al clConestable Portugal.

Plee de eondieions per

b)

Declaració

d'agrupar-se

amb caracter

c)
empresaris

de compromis

temporal

L'agrupació
espanyols,

de les

empreses

(UTE) cas de resultar

temporal

estrangers

pot

no

anteriors

adjudicataris.

integrada

estar

i/o

comunitaris

per

estrangers

comunitaris.

7)

Declaració

8)

Documents

jurada

de no estar

inclosa

I'empresa

concursant

al

tecnica

o professional,

RAI.

acreditatius

per un o varis deis mitjans
Reíal

decret

que s'especifiquen

2/2000,

legislatiu

de la solvencia

en I'ar!.

de 16 de juny.

17 del referit

Es presentara

del

curriculum

que inclogui:

a)

Títols

personal

academics

responsable

b)

Relació

inclogui

I'import,

s'haura

d'acreditar

o professionals

de I'execució

de les obres

drets

o entitat

del

del contra cte.

executades

i beneficiaris

mitjanyant

de I'empresa

en els

públics

certificació

últims

o privats.

de bona

5 anys

Aquesta

execució

que

relació

de les mes

importants.

c)
disposara

d)

Descripció

de la maquinaria,

I'empresari

per a I'execució

Declaració

I'empresa,

indicant,

mateixos

la importancia

sobre

en tot

els

cas,

deis

material

i equip

tecnica

del que

de les obres.

efectius
el grau

personals,
d'estabilitat

seus equips

directius

mitjos
en

anuals

el treball

durant

de
deis

els 3 últims

anys.

e)

Declaració
estiguin
disposara

indicant

els

o no integrades
per a I'execució

1
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1

tecnics

o les

en I'empresa,
de les obres.

unitats

tecniques,

deis quals

aquesta

a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal.

Plec de condicions per

9)

Memória

acreditada
mateix

per un o varis

del Reial decret

1.
de

justificativa

Informe

I'existéncia

deis

de la solvéncia
mitjans

legislatiu

d'una

que s'especifiquen

i financera

16 del

en I'art.

de 16 de juny:

2/2000,

d'institucions

económica

financeres

asseguranc;a

o, en el seu cas, justificant

d'indemnitzacions

per

riscos

professionals.

2.

Si

comptes

es

anuals

tracta

de

persones

o extractes

d'estats

juridiques,
de

presentació

comptes

del

darrer

deis
exercici

económico

3.
obres,

Declaració

serveis

tres últims

o suministres

a la xifra
realitzades

de

negocis

per I'empresa,

global

i de

les

en el curs

deis

expedit

pel

exercicis.

10)
Registre

relativa

Certificat
Oficial

declaració

jurada

Cas

els requisitos

2/2000,

de 16 de juny,

de les administracions

Registre
d'Economia

agrupades

que aprova

de

contractista

autenticada

d'acord

amb

que assenyalen

amb la clausula

caracter

els arts.
el text

juntament

refós

temporal,

amb una
49.

hauran

de

31 i 24.2 del Reial Decret
de la L1ei de contractes

públiques.

Documentació

empreses

del

o cópia

de la seva vigéncia,

d'empreses

B]

classificació

de Contractista,

complir

Les

de

abreujada:

podran

Licitadors
Finances,

de

aportar
la

el

Generalitat

Rambla

de

40

certificat
de

d'inscripció

Catalunya

Catalunya,

en

(Departament
19-21,

teléfons

el

Plee de eondieions per a la eoneessió d'un apareament al e/Con estable Portugal.

d'informació

93-316.22.44

responsable

de la vigencia

La

presentació

Iliurament

de

la capacitat

legislatiu

2/2000,

contractes

de

obligacions
pagament

tributaries
del darrer

1.4 del Decret

b)
altre

1I

portara

Proposició
número

el

el text
el

la

20 del Reial decret
refós

de la L1ei de

I'alta

323/1998,

subtítol:

d'acord

del

personalitat

de

de

i la classificació

de la Generalitat

de Iicitació

I'empresa

compliment

Social,

i el seu contingut

les

I'IAE,

el

empresarial,

d'1 de desembre,

de

de Catalunya.

"SOBRE

N.2-

PROPOSICIÓ

sera el següent:

amb

el model

que

s'adjunta

1.

La documentació

document

selecció

de Licitadors

amb I'art.

Seguretat

a I'article

I ECONÓMICA"

com a annex

la

a

acredita

públiques,

la representació

del Registre

a)

de

que

que aprova

rebut,

creació

SOBRE

i

eximeix

d'acord

administracions

amb una declaració

que inclou.

documentació

per contractar

les

es prevei

TECNICA

la

juntament

certificat

de 16 de juny,

segons

El

de les dades

d'aquest

material

juridica,

i 93-316.22.49).

que a continuació

que el proponent

consideri

es relaciona

oportú

a I'efecte

i qualsevol
d'una

millor

del contractista.

1. Compte

d'explotació

constitutius,

inicial

desglossat

d'acord amb el que estableix

en

els

seus

elements

el present Plec.

2. Press"upost de I'aparcament.
3. Nombre de places ( si s'escau distinció
a ús residencial
4.

entre

places rotacionals

í per

de I'aparcament).

Durada propasada de la concessió.

S. Oferta economica de canon anual a pagar a l'Ajuntament.
6. Participació

economica en la urbanització

la construcció

de I'aparcament

plac;a exterior

superior)

41

de I'espaí públic afectat

( Pressupost de la urbanització

per
de la

Plec de condicions per a la concessi6 d'un aparcament al cJConestable Portugal,

Qualsevol

7,

altre

suggerencies

economic

elements

o idees que el concursant

Els costos anuals
I'estudi

document,

de la concessió

i financer

il.lustratius

dades,

consideri oportú aportar.

a considerar

es desglossaran

de

per a la realització

com a mínim

de

en els següents

conceptes:

Amortització

i finan<;ament de la construcció

Manteniment

i reparacions

Amortització

i finan<;ament de les instal.lacions.

Manteniment

i reparacions

de la construcció.

de les instal.lacions.

Nombre de persones i cost unitario
Assegurances.
Despeses generals.
Benefici industrial.

Clausula 52. Criteris

Els criteris

objectius

per a la valoració

de valoració

de les empreses

de les ofertes

es fara de conformitat

amb el criteri discrecional

de l'Ajuntament

i es valorara en particular

els elements de les proposicions

decreixent,

i d'acord amb la ponderació

Els criteris
valoraran

objectius

pel sistema

I'article

87 de la LCAP,

següents,

per ordre

que segueix.

que serviran

de punts,

que establexi

ofertants.

per a la selecció de concessionaris

que oscil.lara

entre O i 100, d'acord

es

amb la

ponderació de:

1. Nombre de places de I'aparcament,
2. Canon anual a oferir

de O a 30 punts.

a l'Ajuntament,

de O a 20 punts.

3. Durada de la concessió, de O a 15 punts.
4. Millores

economiques

urbanització
S,

Millares

de la superficie,

del projecte

maximitzar

sobre

I'espai

les

basiques

per

a

la

tendents

a

de O a 10 punts.

d'urbanització
públic

aportacions

de la pla<;a superior

per a vianants

i zona verda,

de O a 20

punts.
6. Detall

presentació

del compte

punts.

42

d'explotació

previsional,

de O a 5

Plec de condicions per

a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal.

Clausula 53. Acte de I'obertura

de pligues

L'acte d'obertura

es celebrara

Territorial

en el

de proposicions

cl Portalet, 4 4ar pis de Granollers,

en I'anunci del concurs,
anterior,

havent-se

d'ajustar

a les oficlnes

de l'Area

el dia ¡hora

assenyalats

les piiques al descrit

en I'apartat

Aquest acte sera públic.

La mesa de selecció
o regidor

sera presidida pel senyor alcalde, o tinent d'alcalde

en qui delegui.

l'Interventor

de

Territorial,

Assistiran

la corporació,

a I'acte

Actuaran

el Secretari,

com

el cap del Servei d'Obres i Projectes,

I actuara

com a secretaria

l'Ajuntament,

la Directora

que donara

a vocals:

el

cap

de

fe,

i

l'Area

la Cap del Servei d'Urbanisme

deis Serveis Jurídics

i Contractació

de

o persona en qui delegui.

La Mesa procedira

a la qualificació

temps I forma i si observés defectes
podra concedir,

si ho estima

habils per a que el iicitador

de la documentació

materials

convenient,

presentada

en la documentació

un termini

en

presentada,

no superior

a tres

dies

subsani I'error,

Contra I'exclusiu de la Mesa de selecció

classificació

podra interposar-

se reclamació en el termini de 15 dies.

Les proposicions,
corporaclo
I'organ

de I'acta

i les observacions

competent

d'obertura

que

municipal

autoritzada

la Mesa estimi

perque

resolgui

pel secretarl

oportunes

de la

s'aixecaran

sobre el concurs,

a

un cop feta

I'emissió previa de proposta tecnica.

Clausula 54.

A partir

de I'acte d'obertura

les arees competents
informe

Informes.

de pliques,

de l'Ajuntament

previ a la selecció.

esmentats

j

Notificacions

de Granollers,

La mesa d'adjudicació

El resultat

d'aquesta

a tots els proponents.

j
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j

I'expedient

resolució

passara a estudi

de

per tal de recabar-ne
resoldra

d'adjudicació

a la vista

deis

es notificara

Plec de condicions per

Clausula

A

la

vista

55. Selecció de proponents

de

considerant

ofertes

presentades,

de les propostes

valorant-Ies

d'acord

deis

l'Ajuntament,

informes

I'organ

presentades

amb els criteris

deis tecnics

municipals,

es podra declarar deserta,

economic

d'aparcament

com

a tecnic

que

designi,

i admeses,

resoldra

definits

en el c1ausulat

I'adjudicació

la viabilitat

DEL C¡CONESTABLE PORTUGAL DE GRANOLLERS.

I
j

j
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a criteri

atenent a que les propostes

no garantissin

o

J

mitjan,ant

Plec.

A la vista

I'aspecte

les

els termes

classificant-Ies
d'aquest

a la concessió d'un aparcament al clConestable Portugal.

del

de

tant en
projecte

Plec de condicions per a la concessió d'un aparcament al clConestable

ANNEX

Portugal.

NÚM 1-1

Sr/a

El/la

...........................................................................................................
veíj"ina

......................................................

de

amb

,

a

domicili

...............................................................................................
d/de

carrer/pla~a

..............................................................................
a

com
(ca rrec)

,',

atorgats

,
davant

el

notari

.................................

11m. Sr

,

amb

"

domicili

telefon

CIF o DNI núm

d'aparcament

,

en

subterrani
situació

el

dia

a

social
carrer

..............................................................
per a concorrer

poders

amb

...........................................

requisits

de

.

I'empresa

traba

,

al concurs

.

,

assabentat

d'empreses

de les condicions

concessioniHies

i.

del projecte

DEL C/CONESTABLE PORTUGAL DE GRANOLLERS,

d'acudir

com

a

participant

en

el

procediment

es

per

a

I'adjudicació.

A aquests

efectes

clausules

administratives

que accepta
contractes

particulars

de les administracions
exigides

admes al concurs

( data,

que coneix ies prescripcions

incondicionalment

les condicions

Granollers,

fa constar

que serveixen

les seves clausules
públiques,

per a contractar

tecniques

i el plec de

de base a la convocatoria,
i el que disposa

que reuneix

tates

amb l'Administració

la L1ei de

i cadascuna

de

i sol. licita

ser

esmentat.

........................................................
segell

signatura

45

de

l'empresa)D

Plec de condicions per

a la concessió d'un aparcamenl al cJConestable Portugal.

ANNEX

NÚM.

1-2

El/la

senyor/a

...................................................................................................

,

com

a
de
I.empresa
declara sota la seva
responsabilitat,
que I'empresa a la qual representa,
que participa
per a
concórrer al concurs obert per a I'adjudicació de I'empresa concessionaria del
projecte
d'aparcament
subterrani
DEL C/CONE5TABLE
PORTUGAL DE
GRANOLLER5.
a)
Esta facultat/da
per contractar amb l'Administració,
ates que,
tenint capacitat d'obrar, no es troba compres en cap de les circumstancies
assenyalades en I'article 20 de la L1ei de contractes de les administracions
públiques, modificat per la disposició addicional primera de la L1ei 9/1996.
b)

Que els organs de govern i els administracions

d'aquesta

societat

no es troben en cap deis suposits establerts a:
- La L1ei 12/1995, d'U. de maig, d'incompatibilitats
deis membres de
govern de la nació ¡deis alts carrecs de l'Administració general de l'Estat.
- La L1ei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats
del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
_ la L1ei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al
servei de les administracions
públiques i no es tracta de carrecs electius
regulats a la L1ei organica 5/1985, de 19 de juny, de regim electoral general.
c)
Que no ha estat subjecte a cap tipus de reclamació per raó de
vicis ocults, o cap sanció administrativa per raó de contracte administratiu,
ni a
cap resolució de contracte administratiu,
ni a cap resolució de contracte
administratiu
del mate ix tipus per culpa del sol.licitant.
.I perque així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Data, signatura

i segell de I'empresa)

46

