ICAC IÓ DE LA NAU INDUSTRIAL
NÚMERO 2
ECONÒMICA EN EL MUNICIPI DE CELRÀ

I.- OBJECTE
aus
industrials al carrer Cadí del Polígon Industrial de Celrà, a la parcel·la b-20 destinades a
Les naus industrials construïdes són un edifici de planta
baixa amb bany i altell sense compartimentar per despatx.
La c reació del vi
vi

ió de noves empreses per facilitar
i potenc iar la localització industrial i c omercial al municipi, ajudar a la consolidació de les
empreses emergents i generar nous llocs de treball al municipi.
Un c op finalitzada la concessió administrativa de la nau número 2,
per a una nova concessió administrativa, amb les clàusul
Desc ripció de la nau vacant al moment d aprovac ió d aquest plec:
NAU 2
Planta Baixa
Planta altell
Superfície útil
Superfície construïda

m2
170,78
73,34
244,12
261,12

A
um. El
c omptador de la llum és de l Ajuntament i mensualment facturarà la despesa a l empresa
c onc essionària.
El projecte
econò
març

rdin

tivitat
overn Loc al, de data 16 de
lls emprenedors/es interessats/des en la seva

ea d
Aquesta convocatòria té com a objectiu selecc ionar projectes empresarials presentats per
es naus industrials disponibles.
demanial és
lrà.
Si al llarg del procedime

ferènc ia es produís una nova
nt estan oc upades i que formen part del conjunt de
naus de
diment i podrà
inc rementar el nombre de naus subjectes al present
processal.

II. Procediment d

djudicació i òrgan de contractació.

1. La c oncessió es durà a terme mitjançant procediment obert, en
estab
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractac ió,
així c om la composició de la Mesa de Contracta
ha d c cedir al Perfil
del contractant a través de www.celra.cat
la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efec t uada
per
dia 323/2021 de data 30 de març de 2021,
resoluc ió que hem de posar en relació amb la disposició addicional segona, apartat 9, de
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de c on
ja que el seu import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni els
3.000.000 Euros.
III. Criteris que han de servir de base per a la concessió demanial
Els c riteris
utilitzac ió de les naus industrials per a la ge
dec reixent, els que tot
detall

uds per la
at econòmica seran, de forma

1. Criteris de caràcter objectiu: Fins a un màxim de 19 punts
a) Empresa en període de creació i c onsolidació (3 anys màxim de la seva c onstitució):
5 punts
b) Empreses o persones autònomes creades fa més de tres anys, que estiguin en la
crear o consolidar nous
lloc s de treball: 3 punts
c ) Empreses que vulguin gaudir, amb caràcter temporal,
eva
activitat en el terme municipal de Celrà, que ofereixin i garanteixin condicions de
permanència i creació de llocs de treball en el règim general de la Tresoreria de la
Seguretat Social: 2 punts
d)

presa o activitat que ja tingui conc edida una nau podrà presentar-se a més
c onvocatòries per obtenir una segona nau, sempre que demostri que es trac ta
itat de negoci. 1 punt

Dels a
c riteri que tingui la puntuació més alta.

criteri, només es tindrà en compte el

e) Lloc s de treball creats (al règim general de la Seguretat Social) amb la implantac ió
al Viver Empreses: fins a un màxim de 6 punts: 2 punts/lloc de treball.
Aquests llocs de treball han de c rear en el primer any de la durada de la concessió
(i no en un moment posterior) i han de ser-hi durant tota la durada de la conc essió.
La manca de complimen
ot comportar la resolució c ulpable del
c ontracte de la concessió.
f)

Emprenedor/a empadronat/da o amb domicili social a Celrà: 5 punts

mínim, des de la dat a de public ació de
convocatòria en el BOPG.
g) Sinèrgies amb altres activitats ec onòmiques de Celrà: fins a un màxim de 3 punts.
1 punt per cada empresa que es justifiqui, mitjanç ant un document de compromís
signat per les dues empreses, la relac ió comercial/empresarial que hi haurà c om a
c lient, proveïdor o col·laboració amb projectes-.
2. Criteris de caràcter subjectiu: Fins a un màxim de 5 punts.
Caràc ter innovador de l
Cal presentar una declaració sobre quin tipus
ació suposa el projecte adjuntant documentació justificativa per valorar el
la IV del plec de condicions. Es
distribuiran els punts de la següent forma:
a) Innovació en el producte o servei: Fins un màxim de 2 punts.
b) Utilització de tecnologia inno
producció: Fins un màxim 2 punts.

ció de processos en la

c)
Màxima puntuació: 24 punts
IV. Sol·licituds.
1.- Les sol·licituds de participació es faran mitjançant la plataforma electrònica de
contractació
perfil del c ontrac tant Ajuntament Celrà.
Poden presentar sol·licituds les persones naturals (a títol personal, empresari/a individual
o autònom/a) o jurídiques (empresa) que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la
sol·licituds:
A qualsevol emprenedor/a o /empresari/ària, ja sigui persona natural o jurídica, que
c om
alment constituïda el dia que finalitza el termini de
presentació de les de les sol·lic ituds per participar en el present proc ediment de
c onc essió. En el cas de persones físiques es permet dem
ègim
abans del moment de la formalització, en el cas que
aquestes resultin adjudicatàries.
ac tivitat econòmica que es desenvolupi ha de ser innòcua o bé ser una activitat
econòmica de baix risc de conformitat amb la Llei 18/2020 del 28 de desembre de
fac ilitac ió de l'activitat econòmica
governs
activitat econòmic a, o, en el seu cas, una activitat
c lassificada
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
és a dir, no es donarà preferència a una act ivitat
nedor/a o empresa que presenti sol·licitud haurà de valorar
u, tenint en compte els drets i
obligacions del concessionari, d
empresarial concreta.

Es prioritz
s a empreses de nova creació i/o que no tinguin c ap
nau prèviament concedida, tal com es reflecteix en els criteris de la clàusula III.
En el supòsit que la convocatòria
itac ió. En
aquest supòsit, les sol·licituds es presentaran en la forma i amb els requisits descrits en
aquesta clàusula i de conformitat amb el procediment establert en aquests plecs, si així
.
2. La presentació de propostes per part de les persones naturals o empreses sol·lic itants
press
ions de les clàusules d quest PCAP i la declarac ió
responsable que reuneixen totes les condicions exigides.
3. Les proposicions es presentaran en format digital en tres sobres en els termes
següents:
3.1. Documentació administrativa. Sobre A.
Contindrà la doc umentació administrativa següent:
3.1.1. La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
Annex 1
al PCAP.
(Aquest model de declaració es pot descarregar al perfil del contractant Ajunt ament
Celrà).
3.1.2. Ac reditar la via
. Un dels requisits per poder tenir accés a una
de les naus és qu
rediti la viabilitat d
es pretén dur a terme. En cas c ontrari, no es podrà optar a la utilització de cap nau
munic ipal.
a, per tal de c omprovar la viabilitat del projec te
mplantac ió de
1.- Objecte de l
2.- Mitjans econòmics, personals i tèc nics previstos.
3.- Consideracions sobre la viabilitat econòmica: pla econòmic -financer, amb
c ompte de resultats i previsió de tresoreria a 3 anys.
4.- Consideracions sobre els clients. Pla de màrqueting, que inclogui estudi de
mercat.
5.lguna empresa ja constituïda.
6.- Documentació acreditativa de la inversió (pressupostos o factures de la
inversió necessà
)
3.1.3. Acreditar
empresarial:

la

viabilitat

en matèria

urbanística

i d activitats

del projecte

Cal presentar la documentac ió tècnica necessària per tal que l
d Urbanisme verifiqui
el compliment de la normativa urbanístic a i l
al,
assegurant així poder concedir la llicència d inic i d
at. Caldrà c omplir els drets i
obligacions detallats al punt VIII del present Plec de condicions.

l
permís previ a l

erades menors, sense el

De c onfo
article 140.3 LCSP (Llei de contractes del sector públic), els
licitado
m
tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perju
ablert a
la c làusula VII
3.2. SOBRE B.- Documentació ponderable a través de judicis de valor
quells documents que siguin necessaris per a la valoració dels crit eris que
depengui
- ca
activitatrd amb el model
de
(Aquest model es pot descarregar al perfil del c ontrac tant Ajuntament Celrà ).
La doc umentació presentada en aquest sobre
c làusula III.1.2.

acord amb els criteris de la

Es c onsideraran activitats de caràcter innovador aquelles que:
tecnologia inno
producció.
Quan
ctivitat no existeixi al municipi de Celrà.

tzació de processos en la

3.3.- SOBRE C.- Documentació quantificable de forma automàtica.
ls criteris avaluables de
forma automàtica (clàusula tercera-criteris de caràcter ob
Annex 3.
4. Les proposicions es presentaran en els sobres indicats anteriorment durant el termini
de 30 dies hàbils següents al de la pub
unc i en el BOP de Girona,
mitjan
Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil del contractant
Ajuntament Celrà
Totes les declaracions han d estar signades electrònic ament, de manera que la signatura
electrònica estigui visible i sigui vàlida. Si es presenta un document format per diversos
doc uments inicialment separats, la signatura electrònica s aplicarà amb el document
c omplet.
Tota la informació relativa al Sobre Digi
jans electrònics en els procediments de contractació
de contracta
Es rec omana que la presenta
resoldre possibles

Instruccions
ublicat en el perfil

ofer
oferta.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota c ap conc epte.
Cada licitador/a no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc no podrà subsc riure cap
oferta en unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o figurés en més d'una

unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
sol·lic ituds que hagi subscrit. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptac ió incondicionada per
part del licitador del contingut del present Plec , i la dec larac ió conforme reuneix tots i
c adasc un dels requisits per licitar.
5. Un c op finalitzat el termini de presentació de proposicions, i en tot c as abans de
e B
a
del sobre digital.
En cas que alguna empresa lic itadora no introdueixi la paraula c lau, no es podrà accedir
al c ontingut del sobre
Sobre Digital es basa en el xifratge de la doc umentació i requereix nec essàriament la
introduc c ió per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder acc edir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no have
V. Durada de la concessió
La c on
termini de 2 anys a comptar des de la data que es fixi en
el doc ument de formalització de la c oncessió. A la durada inic ial es podran afegir, per
mutu ac ord de les parts, i sempre de forma expressa, les pròrrogues, que tindran una
pròrrogues incloses.
djudicació de les naus a una empresa no constituïda en els darrers 3 anys o que
no sigui de nova constitució o aquells que han optat a una segona nau perquè es tracta
nova unitat de negoci, supòsits de la clàusula III.1.b), c) o d), la durada de la
ssibilitat de pròrroga per un any més.
Per proc edir a la pròrroga caldrà que
ilitat

emprenedor/a o empresa justifiqui degudament
u de la mateixa, que valorarà
nt de Celrà. A tal efecte, es tindrà en c ompte

fiscal presentat a Hisenda.

VI. Constitució de la mesa i obertura de documentació administrativa
1.- La Mesa de contractació
a) Per a la qualificació dels documents i l'examen i la valora ció de les sol·licituds es
designaran les persones que compondran la Mesa de c ontractació.
L acord d aprovació de la licitació nomenarà les persones que formaran part de la Mesa
de contractació, la qual, haurà d estar integrada per:
Presidència:
Voc alies:

Sec retària:

Alcalde de la Corporació.
Secretària de la Corporació.
Interventor de la Corporació.
2 persones treballadores de l Ajuntament de Celrà, o col·laboradores
(personal extern)
treballador/a

b) La qualificació de la documentació presentada s'efectuarà per la mesa de contrac tac ió
c onstituïda a aquest efecte a les 13:00 hores del dia següent hàbil a la finalització del
termini per presentar sol·licituds. El President ordenarà l'obertura del sobre A.
La mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació continguda en el sobre A
i exclourà automàticament aquelles sol·licituds que hagin aportat la documentació fora de
termini.
Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació que s'inclou en
el sobre A, ho comunicarà per e-mail als interessat s, concedint-se un termini no superior
a tres dies hàbils perquè els sol·lic itants els corregeixin o resolguin davant la pròpia
mesa.
De

les

actuacions

n

Una vegada qualificada la documentació i subsanats, en el seu cas, els defectes o
omissions de la documentació presentada la mesa declararà admesos als sol·licitants que
hagin ac reditat el compliment dels requisits previs, fent declaració expressa dels
rebutjats i de les causes del seu rebuig.
Es revisarà la documentació presentada relativa a la viabilitat econòmica i a la
urbanística i d activitats i s emetrà informe.
c ) Una vegada realitzades aquestes actuacions, tindrà lloc a les 13:00 hores del quart dia
hàbil posterior a la finalització del termini per presentar
del sobre B,
judici de valor, essent criteris
no quantificable automàticament,
personal tèc nic municipal perquè
procedeixi a la seva valoració, de conformitat amb els criteris de valoració que depenen
lecs.
En el c as de v
municarà prèviament als licitadors
presentats pel correu electrònic que hagin indicat a la documentació presentada.
obres B, la mesa donarà a conèixer les proposicions
admeses i les rebutjades, i es llegiran les conc lusions de l orme relatiu a la viabilitat
econòmic a i a la urbanística i d tivitats de les ofertes presentades.
La mesa de contractació, en qualsevol m
requerir als licitadors que consideri c onvenient perquè formulin per escrit aclariments al
c ontingut de la proposta i/o exposin les seves proposicions en un acte al que podran
assistir acompanyats dels seus assessors.
Finalment, la mesa efectuarà la corresponent puntuació de les ofertes en relació als
sobres B, la qual es donarà a
sobres
C.
d) Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic, a la sala de Plens de la Corporació, a
les 13:00 hores del quart dia hàbil posterior a
, en el qual es
donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascun dels sol·lic itants respecte dels
c riteris
ntinuació, es procedirà a
, relatiu a la doc umentació que conté criteris quantificables de
forma automàtica.
En el c as de variacions en
es c omunicarà prèviament als licitadors
presentats pel correu electrònic que hagin indicat a la documentac ió presentada.

e).traslladaran al dia següent hàbil.

dissabte o festiu, aquests actes es

f).- La mesa de contractació valorarà les sol·licituds d'acord amb la documentac ió
aportada i les elevarà amb l' acta i la proposta de concessió, inc loent-hi els criteris que
motiven la seva proposta.
La proposta de concessió no crea c ap dret a favor del/la sol·licitant proposat/da davant

VII.- Adjudicació i formalització de la concessió
1.de la concessió recaurà en els emprenedors/es que, a la vista de la
valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn
judici de valor (sobre B) i dels
c riteris la ponderació dels quals és automàtic a (Sobre C), obtinguin una major puntuació.
La Mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les sol·licituds presentades, en
funció de la puntuació obtinguda i emetrà proposta a la Junta de Govern Local. Per a
realitzar aquesta classificac ió, atendrà als crite
en el present
plec, podent sol·licitar tots aquells informes tècnic s que estimi pertinents.
2.- Posteriorment es requerirà a les persones o empreses sol·licitants que resultin
adjudic atàries
què, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia
següent a aquell en que ha rebut el requeriment, presenti la documentació següent
(hauran de ser originals o còpies autenticades):
P
.- Les persones empresàries individuals
(autònomes) hauran de presentar el NIF i en cas que siguin persones jurídiques
hauran de presentar
men
itat i
els estatuts pels quals es regeixi, degudament inscrits en el Registre Mercantil o on
c orrespongui.

Representac ió.- Les persones que comparegu
n de presentar un
apoderament. Si el licitador o licitadora és persona jurídica, aquest poder haurà de
figurar inscrit al Registre Mercantil llevat que, de conformit
Reglament del Registre Mercantil, es tracti d'un poder per acte concret.
Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Soc ial:
Certificat positiu

ària ac reditant que
ligacions tributàries i de la inexistència de
deutes de naturalesa tributària amb Estat.
Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Soc ial, de trobar-se al
corrent en el compliment de les ob
mb la Seguretat
Social.
Certificat positi
ibutària de Catalunya, acreditatiu que
empresa es troba al corrent de les obligacions tributàri
ació
de la Generalitat de Catalunya.

Certificat positiu, emès per la intervenció de Celrà, acredita
sa es
troba al corrent de le
tament de Celrà. En aquest
c as, el certificat esmen
untament.
der

c

esponsabilitat civil vigent amb cobertura dels risc os
ament amb el rebut de pagament.

Dec laració

nent a

Haver constituït la garantia definitiva, equivalent a dues mensualitats de cànon.
Si no c omplimenta adequadament el requeriment esmentat anteriorment dins del termini
t retira la seva sol·licitud i, per tant,
òrgan competent requerirà la mateixa doc umentació al segü
rdre de
c lassific ació de les sol·licituds.
ó serà notificat als
c ontrac tant l adjudicació de la concessió.

interessats.

Es

public arà

en el perfil del

3.- En c as que hi hagi més d una nau disponible, de les empreses que hagin presentat
c orrectament la documentació indicada en aquesta clàusula, la que hagi obtingut major
ina de les naus disponibles vol utilitzar.
4.- Complerts els
procedi
Corporac ió.
c ontrac tant.

, que correspon a la Junta de Govern Local de la
perfil del

5.- Posteriorment, es procedirà a la formalitzac ió de la co ncessió de domini públic ,
mitjançant document administratiu signat electrònicament, i al lliurament de les claus de
la nau que correspongui.
VIII. Drets i obligacions del concessionari
1. El c oncessionari o concessionària ostentarà els drets i obligacions que dimanen
i, en especial, els següents:
a) Utilitzar
b)

te de la concessió en perfecte estat i conservació, no podent
alterar-lo sense prèvia autorització municipal, tenint cura que les instal·lacions i
locals estiguin nets, lliures de residus i en perfectes condicions higièniques i
sanitàries.
untament de Celrà, en perfec te estat
municipals afectes a la conce
b

i conservació, els béns

c) L
atari/ària
quac
pretengui desenvolupar, dotarà al local amb tot el mobiliari i aparells necessaris
per porta
d) Complir la normativa sectorial espec ífica
xí com les
disposicions aplicables en matèria tributària, fiscal, laboral, de seguretat social, de
seguretat i higiene en el treball i de protec c ió de dades de c aràcter personal.

El personal que es contracti per par
nedor/a, dependrà exc lusivament
lac ió laboral ni administrativa, o de qualsevol altre
rà. El concessionari estarà obligat a facilitar la
relació de personal destinat al servei per a cada tasca c oncreta als efectes
ifi
untament de Celrà.
nt de les
quotes a la Seguretat Social. A
nt de Celrà podrà
requerir-lo perquè aporti còpia dels butlletins de c otització (TC1 i TC2). En
nció de la present concessió, en cap cas es produirà la subrogació dels
treballadors.
El c oncessionari tindr
de pr
ntament de Celrà
el personal contractat
seva oferta.
e) No es pot cedir ni transmetre a tercers.
f)

Permetre, en el seu cas, la inspecció dels béns objecte de la conc essió i de les
instal·lacions, per part d

g)

activitat en les c ondic ions fixades
ininterrompudament, amb precisió i seguret at.

pel

h)
fac tures amb les empreses amb les quals hi ha sinèrgies i els contractes de
treball, TC1 i TC2.
i)

Assumir les despeses de qualsevol c lasse derivades de la concessió, incloses les
de manteniment, conservació i reparació del material.

j)

Assumir les despeses del cost del subministrament de serveis: llum, gas, aigua,
així com les alt
o canvis de nom en el comptador. En el cas
de la llum, el comptador va a nom de l Ajuntament, i fac turarà mensualment el
c onsum a l empresa concessionària.

k) Indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència de

l)

El c oncessionari haurà de prestar el servei respectant en tot moment la legislac ió
vigent en matèria de sorolls i vibrac ions i les determinacions del mapa de
c apacitat acústica del municipi

m) Fer-se càrrec de tots els tributs i els ingressos de dret públic que es derivin de la
realització
de la concessió.
n) Assumir tota la responsabilitat

civil, penal i administrativa, tant davant del
causats pel
c oncessionari, els seus treballadors o pels mitjans adscrits als serveis o béns o a
persones, independentment de la naturalesa
es
sancions que li puguin ser imposades. Per tot això el conce ssionari haurà de
subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que c obreixi els danys que es puguin
ocasionar en la realitzac ió de la seva activitat.

o) En c
Totes les despeses anira

orresponent llic ència urbanístic a munic ipal.
ri.

p) Si es trac t
innòcua o una activitat econòmica de baix
risc quedaran subjectes, respectivament, al règim de declaració respo nsable o al
règim de comunicació prèvia.
I en el seu cas, si
activitat
c ompresa en la Llei 20/2009, queda sotmesa al règim de c omunicació o
autorització que preveu la pròpia Llei. Totes les despeses aniran al seu càrrec.
q) Caldrà sol·licitar la corresponent autorització per la instal·lació de rètol.
r)

Fer-se càrrec de la neteja de la nau i el mantenir en b

.

s) Mantenir, de forma continuada, els llocs de treball que hagin ofertat sempre que
no quedi justificada la seva reducció
nterior.
t) Abona
c làusula número X.

mport del cànon per la utilització de l

u) Abonar els preceptius tributs i altres ingressos de dret públic.
v) Conservar i mantenir les instal·lacions en bon estat.
w) Exercir continuadamen
x)

ctivitat a la nau per la qu

entrada de representants de

s.

Ajuntament a la nau autoritzada per fer

me.
y) Fer-se càrrec de la neteja i desinfecció de la nau.
z) Va a càrrec del concessionari la recollida selectiva de les diferents tipologies de
residus originats en les instal·lacions, així com fer-se càrrec de la seva correcta
gestió i de les despeses associades.
judicatari/ària ha de tenir a disposició la doc umentació que acrediti que ha
gestionat correctament els residus i els justificants dels lliurament efectuats.
l servei, de les
instal·lacions i equipaments i vetllar per la seva execució, que com a mínim ha de
tenir en compte els aspectes que es pr
ple:

o
o
o
o

o

Utilitzar bombetes de baix consum
Apagar els apa
in
stalv
gua:
Incorporar mecan
Evitar deixar les aixetes obertes quan no es
deixar córr
al, etc.
Fer un manteniment de les aixetes

Mesures de reducció de residus, especialment envasos i embalatges:
o Comprar productes sense envasos superflus.
o Comprar productes

Valorar la compra de productes o
arga vida útil, tot i
que suposin una inversió inicial més gran, ja que aquesta inversió
pot quedar amortitzada en poc temps.
Mesures de compra verda
Utilitzar productes de neteja respec tuosos amb el medi ambient.
o

2.- El c oncessionari facilitarà en tot moment la documentac ió requerida p
ecte de comprova
mpr
administratiu.
3.- Seran a càrrec del concessionari les despeses dels anunc is de lic itació.
4.- Queda expressament prohibit:
a) Realitzar obres i introduir modificac ions de qualsevol tipus sense la c orresponent
autorització. Quedaran de propietat de l'Ajuntament les obres que es realitzin,
. Si no s
obres o insta
b) Resta explícitament prohibit actuar sobre els panells prefabricats de formigó.
5.- Una vegada hagi quedat extingida la c onc essió, el c oncessionari haurà de deixar
lliures i vacus, a disposició
, els béns de retorn adsc rits a aquesta.
6.- La nova empresa instal·lada en aquesta nau tindrà supor
Econòmic a de
IX. Dret

ent.

errogatives i obligacions següents:
a) pot inspeccionar en tot moment els béns objecte de la concessió i també les
instal·lacions.
b) pot deixar sense efecte la concessió abans del seu venciment, si ho justifiquessin
c ircu
, mitjançant indemnitzac ió al
c oncessionari dels danys que se li causessin, o sense aquesta quan no procedís.
c ) queda obligat a mantenir el concessionar
s i gaudi de la concessió.
X. El cànon i la seva revisió.
ació de satisfer a
cessió, el cànon següent:

tament de Celrà, a partir

Primer an
Quart an
2. En el s
resaris no constituïts
en els darrers 3 anys o que no siguin de nova constitució o aquells que hagin estat
adjudic ataris-àries
unitat de negoci, el
cànon serà el següent:
Primer any:
/mes

3. E
mes mitjançant ingrés en el compte bancari d
domic iliac ió bancària.

en els primers 8 dies de cada
seu cas,

XI. Reversió
1. Quan finalitzi la concessió les instal·laci
les haurà de lliurar en bon estat de c onserv
públic .

ssionari
omini

2. Tres mesos aba
ècnic s per
ins
stat en què es troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats
de la inspecció tècnica,
e reparació i reposició que
timin necessàries per mantenir-les en les condic ions previstes. Les obres i treballs de
reparac
l concessionari.
XII. Extinció de la concessió
La c onc essió podrà extingir-se:
1. Caducitat per venciment del termini.
2.
ionari.
3. Per renúncia del concessionari.
4. Per revocació municipal de la concessió.
5. Per mort o incapacitat sobrevinguda del conc essionari individual o extinció de la
personalitat jurídica.
6. Falta de pagament de dues mensualitats del c ànon.
7. Per qualsevol incompliment de les obligacions del titular de la concessió.
XIII. Termini de garantia.
b
c onc essió, que es documentarà

a c omptar des de la finalització de la

Un c op finalitzat el termini de garantia es procedirà a retornar la garantia definitiva que
nedor/a
icatari-ària
strials, previ
informe favorable al retorn de la garantia, un cop feta la visita de c omprovació del
c ompliment dels punts 4 i 5 d
.
XIV.- Jurisdicció competent
re jurisdiccional contenciós administ ratiu és el competent
c ontrovèrsies que sorgeixen entre les parts en aquesta concessió.

per

resoldre

les

XV.- Dret supletori
En allò no previst en aquest plec de
i altres disposicions vigents en la matèria.
Doc ument signat electrònicament.

aplic ació la legislació de règim local

ANNEXOS
ANNEX 1
Declaració responsable
omic
(CP:
propi/en represe

el

ctuant en nom

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
a)

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vi
per representació);

b)

Que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre
en cap de les prohibicions per c ontrac tar
stes als artic les
65 a 97 de la LCSP.

c)

Que estic

al corrent de les obligac ions tributàries, de les obligacions amb

disposicions vigents.
d)

aquesta societat no es troben en c ap
dels supòsits establerts a:
.

onflictes
membres del Govern i dels Alts Càrrec s
. Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre
les Administracions Públiques.
. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim elec toral general.
e)

f)
g)

compleix tots els requisits i obligacions
gent per a la seva obertura, instal·lac ió i funcionament
a autònom-a o bé
de resultar adjudicatari-ària, donarabans
c onc essió.

Estat.

exigides per la normativa vi
legal. Que, en el cas de ser
em comprometo a, en el c as
de la formalització de la

Que jo /
Que es designa com a persona aut
c omunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona autoritzada*

DNI*

Correu electrònic
professional*

ions,

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
h)

Que en cas de resultar seleccionat/da em comprometo a formalitzar la pòlissa de
responsabilitat civil.

i)

Que el projecte per la implanta
viable.

s

j)
jutjats i tribunals espanyols.
I perquè així consti, signo aquesta dec laració responsable.

(Data i signatura electrònica)

ANNEX 2
Model de
amb domicili al
c /plaç a/Avda. ______ telèfon ________ amb DNI núm. ________, actuant en nom i
representació ________ (propi o d
Manifesto:

_________ , i trobant-se conseqüentment assabentat de les c ondicions i requisits que
adjudicació per procediment obert de la conc essió de domini públic per
al de
fomentar i potenciar la localització industrial i c omercial al municipi, faig constar el
següent:
1. Activitat que es portarà a terme a la nau en cas de resultar adjudicatària:

2.
(...)
(Veure clàusula IV.3.2 del plec de condicions)

(Data i signatura electrònica)

ANNEX 3
Model de declaració sobre els criteris quantificables automàticament

c /plaç a/Avda. ______ telèfon ________ amb DNI núm. ________, actuant en nom i
representac
a a que representi),
MANIFESTA

_________ , i trobant-se conseqüentment assabentat de les condicions i requisits que
icació per procediment obert de la concessió de domini públic
pe
ica, per tal de
fomentar i potenciar la localització industrial i comercial al municipi, faig constar que
c onec el plec que serveix de base a la concessi
egrament, comprometent(activitat que es
durà a terme a la nau, en cas de resultar adjudicatària) i
DECLARO:
Que sóc un emprenedor/a empadronat/da a Celrà o amb domicili social a Celrà
(marcar i acreditar en el supòsit que així ho sigui).
Que em comprometo a crear ---- (núm.) llocs de treball. (Caldrà especificar
quins llocs de treball es crearan)
Que em comprometo a c rear sinèrgies amb les empreses de Celrà següents: .....
(caldrà indicar les empreses i annexar els doc uments de compromisos signats
com indic ar la relació
c omercial/empresarial que hi haurà com a client, proveïdor o c ol·laboració amb
projectes-)
Que em trobo en un dels següents supòsits (CAL marcar com a mínim un):
Persona física o jurídica en període de creació i consolidació (3 anys màxim de la
seva constitució)
Empreses o persones autònomes creades fa més de tres anys, que estiguin en la
na nova línia de productes o serveis per a crear o consolidar nous
lloc s de treball
Em
activitat en el terme municipal de Celrà, que ofereixin i garanteixin condic ions de
permanència i creació de llocs de treball en el règim general de la Tresoreria de la
Seguretat Social
Empresa o activitat que ja te concedida una nau i que opta a una segona nau, c al
crediti q
itat de negoci.
(Data i signatura electrònica)

ANNEX 4

Planta baixa

Altell

Sostre

