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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
19 DE MARÇ DE 2021
APROVAT

APROVACIÓ DE L'INICI DE L'EXPEDIENT DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER
A LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D'ESTACIONS DE RECÀRREGA DE
VEHICLES ELÈCTRICS
Per part del regidor de SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ, el Sr. Marc Tintoré Serra, es
presenta la següent proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS
1.Per informe de data 5 de maig de 2021, l’enginyer municipal sol·licita i justifica la
necessitat de tramitació de la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i
explotació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, per un període de 12 anys, amb
possibilitat de pròrroga, per a períodes anuals, de fins a un màxim de 5 anys més.
El preu de venda màxim inicial per KWh fixats són els següents:
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Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 22 kW: 0,35
euros/kWh.

Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 50 kW: 0,54
euros/kWh.
El cànon concessional que s’estableix per a retribuir l’ús privatiu del domini públic
municipal i que se satisfarà anualment per part del concessionari a favor de l’Ajuntament
serà de com a mínim el QUATRE PER CENT (4,00%) de la facturació, més l’IVA vigent per a
cada estació de recàrrega.
2. Consta a l’expedient l’informe de la secretaria de la corporació, de data 15 de març de
2021 respecte al compliment dels preceptes establerts a l’art 116 de la LCSP relatius a
l’expedient de contractació i a la proposta dels Plecs de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP), que han de regir la contractació respecte de l’adequació dels plecs
econòmics administratius a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
3. Consta informe de la interventor municipal, de data 3 de març de 2021.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 59 i 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni del ens locals, els quals estableixen que la tramitació de l’expedient ha de
seguir les directrius de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la
concessió demanial, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP.
3. De conformitat amb el que disposa l’article 156, la forma de tramitació proposada és el
procediment obert.
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4 És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local per delegació
de l’alcalde de data 26 de juny de 2019. Decret ref. 2019DECR001431.
Vistos els antecedents i vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament mitjançant el Decret de data 3 de desembre de 2020, proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
1. INICIAR l’expedient, mitjançant un procediment obert, per a l’adjudicació de la
concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d’estacions de
recàrrega de vehicles elèctrics, per un període de 12 anys, pels següents preus
màxims i cànon mínim:
El preu de venda màxim inicial per KWh fixats són els següents:
 Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 22 kW: 0,35

euros/kWh.
 Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 50 kW: 0,54
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euros/kWh.
El cànon concessional que s’estableix per a retribuir l’ús privatiu del domini públic
municipal i que se satisfarà anualment per part del concessionari a favor de
l’Ajuntament serà de com a mínim del QUATRE PER CENT (4,00%.) de la facturació,
més l’IVA vigent per a cada estació de recàrrega.
2. PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentada concessió
demanial, mitjançant un concurs i un procediment obert.
3. APROVAR el plec de condicions econòmic administratives i tècniques particulars
que regiran l’adjudicació de la concessió demanial, mitjançant un concurs, una
tramitació ordinària i procediment obert.
4. CONVOCAR una licitació per a l’adjudicació de la concessió demanial a què fa
referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al perfil del
contractant, per a la presentació de proposicions.
5. COMUNICAR aquests acords al servei d’intervenció municipal per al seu
coneixement.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

