CONTRACTE D‘ARRENDAMENT DE NAU INDUSTRIAL – Nau Núm. 7

A L’Ametlla del Vallès, a 7 de juny de 2019
REUNITS:
D’una banda l’Il.lm. Sr. Andreu González i Gil, de qui s’ometen els detalls de les circumstàncies,
perquè compareix com Alcalde President en funcions de l’Ajuntament de l’Ametlla del
Vallès, i en el seu nom i representació, assistit de la Secretària municipal Sra. Laura García
Alvarez, que dóna fe de l’acte (en endavant ARRENDADOR)
D’altra part, el Sr. Sergi JOVER PUJOLA, major d’edat, amb DNI 46.944.299-B, que ho fa en
nom i representació de “SISMO SERVICE BCN SLU”, amb CIF núm. B67099747, amb domicili
a Carrer Aiguafreda núm. 4-6, Nau 1, Polígon industrial Ametlla Park,, 080480 L’Ametlla del
Vallès (Barcelona), segons escriptura de constitució de data 25/10/2017, del notari Rafael Thode
Garrido de Cardanyola del Vallès, protocol núm. 1290 i que assegura vigent, i correu electrònic
a efectes de notificacions info@smartequipment.com (en endavant ARRENDATARI)

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per signar el present document i a
l’efecte,
EXPOSEN:
I.- Que l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès és propietari de la nau industrial núm. 7, situada en
el carrer Aiguafreda núm. 4-6, del polígon industrial Ametlla Park, del terme municipal de l’Ametlla
del Vallès, registrada en el registre de la propietat núm. 2 de Granollers, en el Tom 2.936, Llibre
156, Full 79, Finca 6.481. S’adjunta plànol de situació (com ANNEX I) i plànol de la planta baixa
de les naus (com ANNEX II).
II.- Que l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès està interessat en arrendar la nau industrial de la
seva propietat descrita en el punt expositiu anterior.
III. Que, amb data 1 d’abril de 2019, per Acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar l’inici
de l’expedient de “LA CONTRACTACIÓ” i la seva tramitació per procediment obert, de forma
ordinària, diversos criteris d'adjudicació, i es va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
IV. Que, amb data 24 de maig de 2019, per Acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’adjudicació de “LA CONTRACTACIÓ”, conforme a la resolució que diu el següent:
«“Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1143, de data 17 de juliol de 2017, es va prendre la següent
resolució:
“Per acord de Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2019 es va incoar l’expedient per
a la contractació per a L’ADJUDICACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL NÚM. 7, SITUADA AL
CARRER AIGUAFREDA, 4-6 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’AMETLLA PARK, mitjançant
procediment obert, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques particulars publicats al perfil del contractant de l’Ajuntament.
S’han presentat proposicions per part dels licitadors següents:
- SISMO SERVICE BCN, SLU
L’oferta de l’empresa SISMO SERVICE BCN, SLU ha esta considerada per la Mesa de
contractació com la més avantatjosa en el seu conjunt, resultant aquesta proposada com
a adjudicatària en el procediment.
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En conseqüència, atès el que disposa l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic,
en relació amb la clàusula 8.3 del plec de condicions administratives particulars que regeix
la contractació,
RESOLC:
Primer.- Requerir a l’empresa SISMO SERVICE BCN, SLU perquè en el termini de 10 dies
hàbils presenti la següent documentació:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.
2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el seu cas, la
seva representació.
- Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom propi):
• DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.
• Escriptura pública de constitució i/o modificació de la societat o entitat o document de
constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no sigui necessària legalment
la seva formalització en document públic degudament inscrites en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de constar el
seu objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius estatuts o regles
fundacionals relacionats directament amb l’objecte del contracte.
• Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per representar a la
persona o entitat degudament inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada
inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora que resulti
adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la Secretari/ària de la Corporació
prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en què
aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest document en la data final del
termini per a la presentació de proposicions.
• Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la seva
personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment.
4) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es troba al
corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article 13 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
5) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti que el
licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de conformitat
amb el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
6) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici
corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració responsable de
no haver-se donat de baixa. En aquest cas, les empreses hauran d’estar donades d’alta
a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost l’acreditació es farà
constar mitjançant una declaració responsable del licitador.
7) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la inexistència de
deutes tributaris amb la Corporació. L’incorporarà d’ofici el servei de contractació de la
Corporació (només caldrà incorporar una manifestació indicant la inexistència dels deutes
esmentats).
8) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva de 3.753,00 euros [5% de
l’import estimat d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit], donant compliment al
que disposa la clàusula 9a del plec.
Aquesta documentació, d’acord amb el què estableix l’article 14.2.a) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
s’haurà de remetre per mitjans telemàtics. A tal efecte, l’Ajuntament posa a disposició dels
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interessats
l’opció
de
presentar-la
mitjançant
una
instància
genèrica:
http://www.ametlla.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instanciagenerica.html
Únicament en el cas en què no es pugui presentar la documentació telemàticament, per
exemple: documentació compulsada, s’admetrà la seva presentació en format paper.
Segon.- Advertir al licitador que si no es compleix adequadament el requeriment dins el
termini establert, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint en
aquest cas a requerir la mateixa documentació l’empresa licitadora següent, seguint l’ordre
en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.”
Atès que l’empresa SISMO SERVICE BCN, SLU, en data 22 i 23 de maig de 2019 i registres
d’entrada núm. 2019/4532 i 2019/4554, ha presentat instància amb la documentació
sol·licitada i ha constituït la garantia definitiva per l’import de 3.753,00 €.
Atesa l’acta de la Mesa de Contractació de data 23 de maig de 2019 en la que s’acorda que
la documentació presentada, un cop revisada, és correcte.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret de 23 de juny de 2015, s’acorda
per unanimitat dels assistents l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa SISMO SERVICE BCN, SLU, representada per Sergi Jover
Pujolà, per la contractació de l’ADJUDICACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL NÚM. 7, SITUADA
AL CARRER AIGUAFREDA, 4-6 DEL POLIGON INDUSTRIAL AMETLLA PARK, per un
import mensual de 1.251 euros (IVA exclòs) i 75.060,00 euros pels 5 anys de durada de
contracte.
Segon.- Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Tercer.- Notificar a SISMO SERVICE BCN, SLU, representada per Sergi Jover Pujolà,
adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la formalització del contracte que
tindrà lloc no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació
de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista a l’article 153 de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Quart.- Publicar la formalització de la contractació esmentada en el perfil del contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic.
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Intervenció.»
V. Que, amb data 23/05/2019, i conforme a la carta de pagament 20122 – 320190000351,
l'adjudicatari ha constituït fiança per import de 3.753,00 euros (equivalent a 3 mensualitats), que
no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment i compliment satisfactori del
contracte.
VI.- Que ambdues parts han convingut la formalització del present contracte d’arrendament de
nau industrial, amb subjecció a les següents

ESTIPULACIONS:
PRIMERA.- OBJECTE I NATURALESA JURÍDICA
L’objecte del contracte és l’arrendament d’una nau industrial propietat d’aquest Ajuntament, que
està qualificades com a bé patrimonial en l’Inventari Municipal i situada en el carrer Aiguafreda
núm. 4-6, nau industrial núm. 7, en aquest municipi de l’Ametlla del Vallès, per destinar-ho a
l’explotació d’activitats empresarials.
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La prestació objecte del contracte es durà a terme conformement al Plec de Clàusules
Administratives, que ambdues parts coneixen, accepta incondicionalment i sense reserva
alguna i que es consideren part integrant del contracte, manifestant en aquest acte la seva
conformitat en ells.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l’article 9 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La nau es dedicarà als usos permesos en el planejament urbanístic, i les condicions del contracte
seran les establertes en la Llei d’Arrendaments Urbans, sense perjudici de la inclusió d’aquelles
disposicions contingudes en el Plec de Clàusules Administratives i que siguin necessàries per
evitar qualsevol possibilitat d’especulació en l’ús i/o transmissió del local, atesa la propietat
municipal i les exigències de l’interès públic.
Per remissió de l’article 30 de la Llei 29/94 d’Arrendaments Urbans, serà d’aplicació l’establert
als articles 21, 22, 23 i 26 de dita Llei, i que fan referència a conservació, manteniment,
reparacions i obres del local.
SEGONA.- VIGÈNCIA
El present contracte entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2019.
El present contracte tindrà una duració de CINC (5) ANYS des de l’entrada en vigor.
Transcorregut el termini de duració estipulat, el contracte podrà ser prorrogat per períodes
ANUALS, durant 5 anys, fins a un màxim total de 10 anys.
Finalitzat el contracte, l’arrendatari haurà de reintegrar a l’arrendador les claus del local i, si no
ho fes, seran del seu càrrec totes les despeses ocasionades al mateix per a la recuperació de la
possessió del local. Així mateix, l’ARRENDATARI es compromet a la devolució de la nau en el
mateix estat en que la rep, exceptuat el deteriorament per l’ús corrent.
TERCERA.- PREU I FORMA DE PAGAMENT
La renda es fixa amb una quantitat mensual de 1.251,00 euros, a la qual se li aplicarà l’Impost
sobre el Valor Afegit que correspongui (1.513,71 euros), així com les figures impositives que, en
el seu cas, gravin aquesta renda mensual.
El pagament de la renda es realitzarà per períodes mensuals i s'efectuarà abans del dia 9 de
cada mes. A tal efecte, l’Ajuntament farà un càrrec mensual al número de compte facilitat a
l’efecte per l’adjudicatari, que és el següent: BBVA ES94 0182 5011 15 0202199592.
QUARTA.- DESTINACIO I NORMES D’ÚS DE LA NAU
La nau arrendada serà explotada directament per l’ARRENDATARI i es destinarà a magatzem,
oficines i/o I+D (investigació i desenvolupament) i en cap cas es podrà alterar aquest ús sense
prèvia autorització de l’ARRENDADOR. L’exercici d’aquesta activitat queda condicionada a
l’obtenció de la corresponent llicència d’activitats.
L’ARRENDATARI no realitzarà a la nau arrendada activitats perillosos o insalubres, ni
emmagatzemarà a la nau materials explosius o inflamables. Tampoc portarà a terme activitats
que provoquin molèsties o perjudicis, respectant les ordenances municipals vigents en matèria
de producció de sorolls.
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L’ARRENDATARI complirà i respectarà el que disposin les Ordenances Municipals vigents,
essent del seu compte i càrrec l’obtenció dels permisos oficials necessaris per a l’habilitació,
obertura i utilització de la nau.
L’ARRENDADOR està obligat a realitzar, sense elevar la renda, totes les reparacions que siguin
necessàries per conservar la nau en les condicions per servir a l’ús convingut, excepte les
reparacions que corresponguin a l’ARRENDATARI.
L’ARRENDATARI està obligat a suportar les obres de conservació quan aquestes no puguin ser
raonablement diferides fins a la finalització de l’arrendament, encara que les obres resultin
molestes o durant les mateixes l’ARRENDATARI sigui privat d’una part de la nau.
Previ avís de l’ARRENDADOR, l’ARRENDATARI, permetrà l’entrada a la nau a l’ARRENDADOR
o persones designades per aquest, a l’objecte de comprovar l’estat de la nau i per efectuar les
reparacions o adaptacions que corresponguin a l’ARRENDADOR.
L’ARRENDATARI no podrà subarrendar, cedir o transmetre la nau arrendada, en la seva totalitat
o en part, sense prèvia autoritzar per escrit de l’ARRENDADOR.
CINQUENA.- OBLIGACIONS DE L’ARRENDATARI
Seran a càrrec de l’ARRENDATARI l’abonament dels consums d’aigua, llum, telèfon i gas, Impost
de Béns Immobles, Taxa de recollida d’escombraries, així com qualsevol altre servei, taxa o
impost derivat de la nau o de l’activitat realitzada a la mateixa.
L’ARRENDATARI es farà càrrec de les despeses, en cas que siguin necessàries, corresponents
a l’adaptació de les instal·lacions per mantenir-les d’acord amb la normativa administrativa, així
com totes les despeses derivades del negoci desenvolupat per mateix.
L’ARRENDATARI està obligat a contractar una assegurança que cobreixi el continent de la nau
objecte del present contracte. Si el mateix no ho hagués contractat transcorreguts 15 dies des
de la signatura del present contracte, ho podrà fer l’ARRENDADOR a càrrec de l’ARRENDATARI.
L’ARRENDATARI es farà càrrec de totes les despeses, impostos i altres derivats de la
formalització del present contracte.
L’ARRENDATARI està obligat a indemnitzar a tercers pels danys de qualsevol classe que
poguessin produir-se a persones o coses com a conseqüència de l’activitat, per actes propis o
dels seus empleats, amb total indemnitat de l’Ajuntament.
SISENA.- CONSERVACIÓ, OBRES I REPARACIONS
L’ARRENDATARI reconeix rebre la nau en perfecte estat de conservació i a la seva total
satisfacció. La nau té els serveis d’aigua, llum i gas. L’ARRENDATARI manifesta conèixer i
acceptar l’actual qualificació i normativa urbanística de la nau arrendada.
L’ARRENDATARI efectuarà al seu càrrec el manteniment de les instal·lacions i mantindrà en bon
estat d’ús i conservació les instal·lacions i la nau arrendada.
L’ARRENDATARI no efectuarà cap obra sense el previ consentiment per escrit de
l’ARRENDADOR. La realització d’obres de qualsevol tipus sense el consentiment de
l’ARRENDADOR podrà comportar la rescissió del contracte a instància de l’ARRENDADOR.
Queda prohibit a l’ARRENDATARI realitzar qualsevol obra o millora que pugui afectar l’estructura
de l’edifici.
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Les obres o millores autoritzades quedaran en benefici de la nau un cop finalitzar el present
contracte, sense que l’ARRENDATARI pugui exigir cap tipus d’indemnització per aquest
concepte.
SETENA.- RESOLUCIO ANTICIPADA
Seran causes de rescissió del present contracte, a més de les previstes a l’article 35 de la L.A.U.,
l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions resultants del present contracte.
L’ARRENDADOR podrà resoldre el contracte de forma unilateral sense dret a indemnització de
cap tipus per part de l’ARRENDATARI per les següents causes:
a) Falta de pagament de la renda o de qualsevol de les quantitats que corresponguin a
l’ARRENDATARI.
b) Falta de pagament de l’import de la fiança o de la seva actualització.
c) La cessió o subarrendament de la nau.
d) La realització de danys causats dolosament a la finca
e) La realització d’obres no consentides per l’ARRENDADOR.
f) La realització a la nau d’activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites, o
en cas que els veïns interposin denúncies a l’ARRENDATARI per aquest tipus
d’activitats, sense tenir en compte aquelles que es trobin autoritzades a la llicència
d’activitats i es portin a terme amb estricte subjecció a la mateixa i a la normativa vigent
aplicable.
L’ARRENDATARI, podrà resoldre el contracte per les següents causes:
a) Quan l’ARRENDADOR pertorbi la utilització de la nau de fet o de dret.
Totes les despeses judicials o extrajudicials que es produeixin com a conseqüència de la
reclamació per incompliment de les obligacions derivades del present contracte o per la resolució
del mateix, serà a càrrec de qui va donar lloc a la mateixa.
VUITENA.- RENÚNCIES
L’ARRENDATARI renuncia a quants drets i beneficis li corresponguin segons les disposicions
legals aplicables i que, tenint el caràcter de renunciables, no se li reconeguin expressament al
present contracte, i concretament i amb ple coneixement del seu abast, al dret d’adquisició
preferent de l’article 31, al dret de cessió de contracte i subarrendament de l’article 32 i la
indemnització a l’ARRENDATARI de l’article 34, tots ells de la Llei 29/1994.
NOVENA.- FIANÇA
En base a l’article 36 de la Llei d’Arrendaments Urbans de 24 de novembre de 1994, i a l’oferta
presentada en la licitació, l’ARRENDATARI ha constituït fiança per l’import de 3 mensualitats
(3.753 euros) que respondrà del pagament de la renda, dels perjudicis causats per incompliment
de les obligacions contractuals, dels danys originats a l’immoble i de garantir el pagament del
consum dels serveis i subministres de que disposa la nau. L’ARRENDADOR no vindrà obligat a
retornar-la fins que hagi comprovat, a la finalització del contracte, el compliment de tot el que s’ha
indicat anteriorment.
La existència de la fiança no serà obstacle per que l’ARRENDADOR pugui instar el desnonament
per falta de pagament en cas que l’ARRENDATARI deixi de satisfer, en les dades previstes,
qualsevol de les quantitats que li corresponen segons l’estipulat al contracte o a la Llei.
DESENA.- RÈGIM JURÍDIC
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La present relació arrendatícia es regirà pels pactes de les parts continguts al present contracte,
de conformitat amb el que disposa l’article 4, apartat 3 de la Llei 29/94, de 24 de novembre,
d’Arrendaments Urbans.
ONZENA.- FUR
Les parts, amb renúncia del fur que els correspongui, per a totes les qüestions que puguin sorgir
o accions a exercir en relació amb l’aplicació, interpretació, compliment o incompliment del
contracte, expressament es sotmeten als Tribunals de Granollers.

Així ho manen, donen la seva conformitat, consentiment i atorguen i, perquè produeixi els efectes
que en dret corresponguin, ho signen al lloc i data al principi indicats.
L’ARRENDATARI,

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS
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PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA
LICITACIÓ PER ADJUDICAR LA NAU INDUSTRIAL NÚM. 7 DEL POLÍGON INDUSTRIAL
DE L’AMETLLA PARK (Exp. Sec 2019/16).

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte
Constitueix l’objecte del contracte l’arrendament d’una nau industrial propietat d’aquest
Ajuntament, que està qualificada com a bé patrimonial en l’Inventari Municipal i situada al carrer
Aiguafreda núm. 4-6, NAU INDUSTRIAL NÚM. 7, en aquest municipi de l’Ametlla del Vallès,
per destinar-la a l’explotació d’activitats empresarials.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 9 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
La nau es dedicarà als usos permesos en el planejament urbanístic, i les condicions del
contracte seran les establertes en la Llei d’Arrendaments Urbans, sense perjudici de la inclusió
d’aquelles disposicions contingudes en el Plec i que siguin necessàries per evitar qualsevol
possibilitat d’especulació en l’ús i/o transmissió del local, atesa la propietat municipal i les
exigències de l’ interès públic.
CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL
— Ubicació: Situada en el polígon industrial de l’Ametlla Park.
— Superfície: 383’41 m2 de planta baixa, 110’00 m2 de pati posterior i 101’04 m2 d’altell.
— Límits: Pel seu front amb el carrer Aiguafreda; pel seu fons, amb Passatge; per la seva dreta
entrant, amb la nau número 8; per la seva esquerra, amb la nau número 6.
— Destinació: nau industrial.
Que aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat de Granollers núm. 2, en el Tom 2.936,
Llibre 156, Sec LA, Foli 75, Finca 6.485, Inscripció 1ª.

La normativa aplicable al contracte objecte d’aquest plec és la següent:
a) El present plec de clàusules administratives particulars.
b) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
c) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
d) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
e) El Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, que aprovà el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
f) Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
g) Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
Qualsevol canvi normatiu que es produeixi referit a les disposicions citades s’entendrà
automàticament aplicable a aquest contracte.
El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels documents
annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades
per l’Administració, que puguin tenir aplicació en execució d’allò pactat, no eximirà la
contractista de l’obligació del seu compliment.

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

26/03/2019 Assessor Jurídic

CLÀUSULA SEGONA. Règim jurídic del Contracte
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CLÀUSULA TERCERA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte de l'arrendament serà el concurs públic, en el qual
qualsevol interessat podrà presentar una oferta, d'acord amb l'article 107.1 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, mitjançant:
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I LICITACIÓ AMB VARIS CRITERIS DE
VALORACIÓ.

CLÀUSULA QUARTA. El Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ametlla

CLÀUSULA CINQUENA. Règim econòmic del contracte
D’acord amb el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament de béns
de les entitats locals, Secció 2a (Utilització dels béns patrimonials), Article 92:
“1. L'arrendament i qualsevol altra forma de cessió d'ús de béns patrimonials de les entitats
locals es regeix, en tot cas, pel que fa a la seva preparació i adjudicació per la normativa
reguladora de contractació de les entitats locals. Serà necessària la realització de subhasta
sempre que la durada de la cessió fos superior a cinc anys o el preu estipulat excedeixi el 5 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost.
2. En tot cas, l'usuari haurà de satisfer un cànon no inferior al 6 per 100 del valor en venda dels
béns.”
Ateses les característiques, ubicació i estat de conservació, els Serveis Tècnics Municipals
estimen el valor en venda de la Nau objecte d’arrendament en 246.225,50 euros, conforme a la
valoració següent:
Valors considerats amb l’espai comunitari repercutit
Superfície planta baixa: 383,41m2
Valor de mercat: 550€/m2
Superfície altell: 101,04m2
Valor de mercat: 350€/m2
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Per tant, en base al valor de venda de la nau, el preu mínim de lloguer s’estableix en 1.231
€/mes (14.773,53 €/any).
El pressupost base de licitació s'estableix en la quantitat mínima de 73.867,65 euros (pel
termini inicial de 5 anys) que podrà ser millorat a l'alça pels licitadors.
El valor estimat del contracte als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 147.735,30 euros (anys de contracte més anys d’eventuals pròrrogues, IVA
exclòs).
Els licitadors hauran d’igualar o augmentar en la seva oferta l’esmentada quantitat. El preu
restarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui resulti adjudicatària
El pagament de la renda serà mensual i s'efectuarà abans del dia 9 de cada mes. A tal efecte,
l’Ajuntament farà un càrrec mensual al número de compte facilitat a l’efecte per l’adjudicatari.
Els preus del contracte no seran objecte de revisió.
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L’oferta econòmica es presentarà segons el model establert a l’ANNEX 4 d’aquests plecs i no
podrà ser inferior l’import de licitació establert.
CLÀUSULA SISENA. Representació de l’Ajuntament en el contracte
A la vista de la naturalesa del contracte i de l'import de l'arrendament, l'òrgan competent per
efectuar la present contractació i tramitar l'expedient, de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona, apartat 9, l’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local,
de conformitat amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret de 23 de juny de
2015.
La Mesa de contractació tindrà la següent composició:
- President/a titular: Alcalde, o regidor en qui delegui.
- President/a suplent: Un/a regidor/a.
- Vocals titulars: el/la regidor/a competent, el/la tècnic/a competent (en aquest cas, el tècnic
auxiliar d’informàtica), l’interventor/a de fons, el/la secretari/ària general, un/a assessor/a
jurídic/a.
- Vocals suplents: un regidor/a, un/a tècnic/a de l’Àrea de Comunicació, una persona al
servei de l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les funcions relatives al control
econòmic pressupostari, una persona al servei de l’òrgan de contractació que tingui
atribuïdes les funcions corresponents a l’assessorament jurídic, un/a assessor/a jurídic.
- Secretari/ària titular i suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament.
La persona responsable del contracte, als efectes de l’article 62 de la LCSP, és l’Enginyer
Tècnic Municipal.

CLÀUSULA SETENA. Durada del Contracte
El contracte de l’arrendament tindrà una durada de cinc (5) anys a comptar des de la
seva signatura, i podrà ser prorrogat, anualment, fins a un màxim de de (10) anys.

CLÀUSULA
VUITENA.
Administrativa

Presentació

d'Ofertes

i

Documentació

8.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut
de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.

8.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions en el termini de 22 DIES
a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant. En
cas que el termini de presentació de les proposicions finalitzés en dia festiu o dissabte es
prorrogaria automàticament fins al següent dia hàbil.
D’acord amb les disposicions addicionals 15a i següents de l’LCSP, la presentació de
proposicions cal efectuar-la per mitjans electrònics. Les empreses licitadores han de
presentar la documentació que conformi les seves ofertes, en el número de sobres determinat,
en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital,
accessible a l’adreça del Perfil del Contractant de L’Ametlla del Vallès:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ametlla.
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Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta.
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Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot
el procés, per poder accedir 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 haver introduït l’empresa la
paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a
l’adreça
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les
eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
 Format PDF
8.3 Contingut de les proposicions
Les empreses licitadores podran presentar la documentació inclosa en les seves proposicions
mitjançant document original o còpia o fotocòpia degudament compulsada.
La documentació aportada haurà d’estar redactada en llengua catalana o castellana (o traduïda
de manera oficial a algun d’aquests dos idiomes).
La proposició serà subscrita per l’empresa licitadora i es presentarà en DOS SOBRES
TANCATS.
A cada sobre hi figurarà clarament, a més del nom de l’empresa licitadora, la denominació del
contracte objecte de licitació, l’adreça, telèfon i fax de contacte, una adreça de correu electrònic
a efectes de notificacions i un número de mòbil.
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SOBRE A. Documentació administrativa/general
Contindrà la documentació que es detalla a continuació:
1. Còpia del DNI del signant de la proposició.

2. Còpia de l’escriptura de constitució de la Societat Mercantil,
degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan concorri una
Societat d’aquesta naturalesa.
3. Còpia del poder notarial que acrediti la representació de l’oferent,
en cas que no actuï en nom propi o que fos persona jurídica.
4. Declaració responsable, signada per la persona física o pel
representant de l’empresa, en què assegura que les facultats de
representació que ostenta són suficients i vigents.
5. Declaració responsable, signada per la persona física o pel
representant de l’empresa, en la forma i els efectes previstos a
l’article 85 de la LCSP de no incórrer en cap de les prohibicions per
contractar amb l’administració previstes a l’article 71 de la LCSP, i
de trobar-se al corrent en compliment de les Obligacions
Tributàries i amb la Seguretat Social, sense perjudici que la
justificació acreditativa d’aquest requisit s’exigeixi abans de la
formalització del contracte.
6. Per tal de poder donar compliment a la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i especialment al seu article 14
(a on s’estableix l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un
procediment administratiu) el licitador facilitarà una adreça de correu electrònic, a
efectes de comunicacions i notificacions amb l’Ajuntament. Les comunicacions
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realitzades a l’esmentada adreça, s’entendran efectuades i notificades a tots els
efectes, sens perjudici de que l’Ajuntament pugui utilitzar altres mitjans electrònics quan
així s’estableixi.
En el cas de PERSONES FÍSIQUES, Autorització, d’acord amb el model que s’adjunta com a
Annex 3 d’aquest plec, perquè les notificacions d’aquest expedient siguin trameses, amb
plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través de la plataforma e-NOTUM,
accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.ametlla.cat/seu-electronica/.
El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o mòbil que figura en
aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la
generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de
certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.
SOBRE B. Aspectes tècnics de valoració subjectiva (si s’escau)
No procedeix
SOBRE C. Proposició econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva
Contindrà l’oferta econòmica degudament signada pel licitador i els aspectes tècnics de
valoració objectiva especificats a l’apartat a l’efecte d’aquests plecs, que s’haurà d’ajustar al
model que s’adjunta com a Annex 4 a aquest plec.
ADVERTIMENT
Els sobres “A” (documentació administrativa) i, en el seu cas, “B” (aspectes tècnics que
depenen de judicis de valor) no poden contenir cap documentació i/o informació que
permeti conèixer el contingut del sobre “C” (proposició econòmica i aspectes tècnics
de valoració objectiva). L’incompliment d’aquesta premissa implicarà l’exclusió
automàtica del procediment per part del licitador que ha presentat la proposició.

CLÀUSULA NOVENA. Criteris d'Adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a
cadascun d’ells.

B. Import de la fiança a dipositar. 5 punts
Es valorarà, amb 5 punts, el fet de dipositar una fiança per import d’un total de 3 mesos del
preu resultant del contracte (en lloc de 2 mesos)
No es tindran en compte les ofertes desproporcionades. S’entendrà que una oferta és
desproporcionada quan estigui dins els paràmetres marcats per l’article 136 de la LCSP i
concordants de vigent aplicació.
CLÀUSULA DE DESEMPAT
D’acord amb el que estableix l’article 147 de la LCSP, si no hi hagués previsió específica al
respecte en els plecs, l’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris
d’adjudicació del contracte es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
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CRITERIS OBJECTIUS. MÀXIM 100 Punts
A. Oferta econòmica. Fins a 95 punts.
La millor oferta es valorarà en un màxim de 95 punts i la resta es valorarà
proporcionalment, d’acord amb la fórmula següent:
Vp x Pe / PMajor = VALORACIÓ PREU
Vp = Valoració màxima per preu (punts màxims)
PMajor = Preu Major de les ofertes presentades
Pe = Preu empresa
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a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores
en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat serà
aportada pels licitadors al moment en què, en el seu cas, es produeixi l'empat, i no amb
caràcter previ.
CLÀUSULA DEZENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte no podrà ser objecte de modificació, excepte allò previst als articles 203 a 207
de la LCSP, i amb els límits establerts en els esmentats articles.

CLÀUSULA ONZENA. Requeriment de Documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, present la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs i del
dipòsit de la garantia/fiança.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional, si s'hagués constituït.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta documentació
al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
CLÀUSULA DOTZENA. Fiança
Qui resulti adjudicatari del contracte d’arrendament haurà de constituir una fiança definitiva per
tal de garantir el compliment de les obligacions derivades de la contractació, per un import igual
al lloguer de dos mesos (o tres mesos, si s’escau per l’oferta presentada) que li serà retornada
al finalitzar el contracte, prèvia comprovació del compliment de les seves obligacions.

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

26/03/2019 Assessor Jurídic

CLÀUSULA TRETZENA. Adjudicació del Contracte
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o la proposició
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

CLÀUSULA CATORZENA. Obligacions de l'Arrendatari
Explotar personalment les instal·lacions de la nau objecte de lloguer i no cedir-les ni traspassarles llevat que l’Ajuntament ho autoritzi de forma expressa.
Permetre que, en qualsevol moment l’Alcaldia i per la seva delegació qui el representi, pugui
inspeccionar l’estat de conservació i de neteja de totes les instal·lacions i també verificar les
condicions d’explotació.
Pàgina 7 de 12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

0d87768f7c3f4193b7890cec99f8844e001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

PLEC
DE
CLÀUSULES
ECONÒMIQUES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS DE LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR LA NAU INDUSTRIAL
NÚM. 7 DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE L’AMETLLA PARK (Exp. Sec
2019/16)
Les despeses derivades del subministrament d'aigua, gas i electricitat seran de compte de
l'arrendatari i abonats juntament amb la renda o directament a les empreses subministradores.
No obstant això, l'Ajuntament realitzarà les instal·lacions i les escomeses adequades amb els
respectius comptadors individualitzats.
Assumir les despeses generades per la neteja i el tractament de residus, segons normativa
aplicable.
L'arrendatari, previ consentiment exprés de l'arrendador, podrà realitzar les obres que consideri
necessàries, encara que això comporti una modificació de la configuració de l'immoble.
Deixar la nau i les instal·lacions comunes a disposició de l’Ajuntament, una vegada hagi
finalitzat el termini del contracte, en perfecte estat de conservació.
Sufragar pel seu compte, directament i exclusivament, les despeses ordinàries o
extraordinàries de caràcter tributari, els serveis i subministraments, i quants altres poguessin
ocasionar-se per raó de la utilització i explotació de la instal·lació.
Indemnitzar a tercers els danys de qualsevol classe que poguessin produir-se a persones o
coses com a conseqüència de l’activitat, per actes propis o dels seus empleats, amb total
indemnitat de l’Ajuntament.
Tramitar el corresponent permís d’obertura de l’establiment, i en el cas que l’activitat que es
pretengui realitzar requereixi d’instal·lació de mesures correctores, aquestes hauran de ser
aprovades pels serveis tècnics municipals, previ projecte medi ambiental redactat per un tècnic
competent.
L'arrendatari es compromet a l'abonament de la renda establerta en l’adjudicació.
Orientar l'explotació ocasionant els mínims perjudicis al medi ambient i als habitants dels
Municipis adjacents.
No superar els límits de l'explotació.

CLÀUSULA QUINZENA. Obligacions de l'Ajuntament
Seran obligacions de l'arrendador:
— L'Ajuntament haurà de realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions
que siguin necessàries per conservar l'immoble en les condicions d'utilització per servir a l'ús
convingut, excepte quan la deterioració de la reparació de la qual es tracti sigui imputable a
l'arrendatari d'acord amb el que es disposa en els articles 1563 i 1564 del Codi Civil.
— Quant a obres de conservació i millora, s'estarà al que es disposa en la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d'Arrendaments Urbans.

CLÀUSULA SETZENA. Efectes i Extinció del Contracte
El contracte s'extingirà per compliment o resolució.

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

26/03/2019 Assessor Jurídic

A aquests efectes, seran d'aplicació a més del contingut en el present plec de clàusules
administratives particulars, el Codi Civil i altres disposicions de dret privat que siguin d'aplicació.
Es considerarà causa de resolució del contracte la falta del pagament del preu, en els terminis i
forma establerts en el present Plec.
L'aplicació de les causes de resolució, els seus efectes així com el procediment corresponent i
la indemnització per danys i perjudicis que procedeixi, s'ajustaran al que es disposa en les
disposicions de dret privat (Codi Civil) d'aplicació amb les excepcions establertes en aquest
plec.
CLÀUSULA DISSETENA. Formalització del Contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, en què es transcriuran els drets i
deures d’ambdues parts que s’han enumerat en aquest Plec. Quan els arrendaments siguin
susceptibles d’inscripció en el Registre de la Propietat, s’han de formalitzar en escriptura
pública, per poder ser inscrits. Les despeses generades per això són a càrrec de la part que
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hagi sol·licitat la formalització
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia constituïda pel licitador.
CLÀUSULA DIVUITENA. Finalització del Contracte
Finalitzada la vigència del contracte d’arrendament, restaran de propietat de l’Ajuntament totes
les obres i instal·lacions incorporades de forma permanent efectuades per l’arrendatari, sense
dret d’aquest a cap mena d’indemnització, o l’obligació de retirar els objectes o instal·lacions si
així ho dicta l’ajuntament.

CLÀUSULA DINOVENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i l'adjudicació es regirà per allò que
s’estableix en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques; el Reglament de Béns de les
Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny; el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
juntament amb el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d'octubre [en el que no contradiguin l'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques] i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això,
les normes de dret privat.
Quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret privat.
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement de les
qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre
les parts

CLÀUSULA VINTENA. Tribunals competents

L’Ametlla del Vallès, a la data de la signatura electrònica

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

26/03/2019 Assessor Jurídic

L’adjudicatari renuncia a la Jurisdicció dels Tribunals del seu propi fur i domicili i es sotmet a la
competència i jurisdicció dels tribunals del partit judicial de Granollers en tot allò que faci
referència a la interpretació i compliment del contracte.
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ANNEXOS

26/03/2019 Assessor Jurídic

ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (PELS CASOS DE
SUBSTITUCIÓ INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
REQUISITS PREVIS PER LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE)
Qui sotasigna, el/la senyor/a ...........................................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal
de
la
persona
física/jurídica
..........................................................................................................., amb NIF núm.
................................., amb la següent adreça de correu electrònic (@)
...................................................................... i als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicació de ..........................................................................................., núm.
expedient ........................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1
 Assegura que les facultats de representació que ostenta són suficients i
vigents.
 Que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’administració
previstes a l’article 71 de la LCSP, i de trobar-se al corrent en compliment de
les Obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social, sense perjudici que la
justificació acreditativa d’aquest requisit s’exigeixi abans de la formalització del
contracte.
 Que està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat
d’obrar i compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional requerida i en la forma establerta en aquests plecs. En aquest
sentit em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment
d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
 Què l’activitat que desenvolupa l’entitat i que consta com a objecte social als
seus
estatuts
o
regles
fundacionals
és
la
següent...........................................................
 Que està facultat/da per contractar amb l’Administració, atès que, tenint
capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies
assenyalades en l’article 60 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic.
 Que el sotasignat/els Òrgans de Govern i els administradors d’aquesta societat,
no es troben en cap dels supòsits establerts a :
a) la Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del
Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de
l’Estat.
b) la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
c) la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
serveis de les Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs
electius regulats a la llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral general.
 Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i que no té deutes amb l’Ajuntament.

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

1En

cas d’unió temporal d’empreses (UTE): El sobre “A” ha de contenir la declaración responsable de
cadascuna de les empreses que hi formen part.
Pàgina 10 de 12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

0d87768f7c3f4193b7890cec99f8844e001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

PLEC
DE
CLÀUSULES
ECONÒMIQUES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS DE LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR LA NAU INDUSTRIAL
NÚM. 7 DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE L’AMETLLA PARK (Exp. Sec
2019/16)

 Que dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció
de riscos laborals.
 Que la garantia definitiva/fiança, en cas de resultar adjudicatari, la constituirà
davant la Tresoreria de l’Ajuntament, en les formes indicades al plec.
 Que la informació i documents aportats en tos els sobres són de contingut
absolutament cert.
 Que declaro que conec i accepto que en cas d’haver incorregut en falsedat a
l’efectuar la declaració responsable que es refereix els articles 141 i altres de la
LCSP, o al facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat o solvència,
o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la
informació prevista en l’article 70.4 i 330 de dit text legal, es podrà incoar el
corresponent procediment de prohibició de contractar d’acord amb el que
disposa la normativa vigent en matèria de contractació.
 Que, en cas de resultar adjudicatària d’aquesta licitació, es compromet
davant l’Ajuntament a presentar la documentació que li sigui requerida, en el
termini de 10 dies, per tal d’acreditar els extrems declarats responsablement
que corresponguin.
 Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i
la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20.......
Signatura de la persona que declara

DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte ........................................................................., exp. núm. ............, amb el
següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................1
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització del
contracte, mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a
............................................................................
amb
DNI
núm.
..............................
d)
Que
la
denominació
de
la
UTE
a
constituir
és
................................................................ ; i el domicili per a les notificacions és
.................................................................... núm. telèfon .........................; núm. de fax
................................;
adreça
de
correu
electrònic
(@)
................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20...
Nom de l’empresa que es representa i signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses.

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

26/03/2019 Assessor Jurídic

ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE)
El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm.
.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb
DNI
núm.
.....................
en
representació
l’empresa
................................................................... amb NIF núm. ...................................;
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ANNEX 3. AUTORITZACIÓ NOTIFICACIONS
PERSONES FÍSIQUES.
Dades persona interessada
Nom i cognoms o raó social de la persona
NIF
Adreça / Població / CP
Telèfon fix / Telèfon mòbil
Correu electrònic

PER MITJANS ELECTRÒNICS A
......................
......................
......................
......................
......................

Autoritzo l’Ajuntament per a que les notificacions indicades en aquesta sol·licitud em
siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través
de la plataforma e-Notum, accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament,
https://www.ametlla.cat/seu-electronica/
El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o al mòbil que
figura en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar
mitjançant la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos
per entitats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació –
CATcert.
........ Notificar electrònicament totes les notificacions.
........ Notificar electrònicament les notificacions dels expedients de
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Correu
electrònic
a
efectes
de
...........................................................................
Telèfon
mòbil
a
efectes
de
................................................................................

notificació
notificació

(Lloc, data i signatura de la persona licitadora)
ANNEX 4. MODEL DE CRITERIS EVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
(PROPOSICIÓ ECONÒMICA i, en el seu cas, ALTRES CRITERIS OBJECTIUS)

26/03/2019 Assessor Jurídic

En/Na......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm. .........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació de .........................................................................................................,
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives
i prescripcions tècniques particulars,
1.- per la quantitat de ……….……………….. EUROS/MES, més ..................... euros en
concepte d’IVA.
(Les quantitats hauran d'expressar-se en xifres).
2.- SI | NO (*) s’ofereix dipositar una fiança per import d’un total de 3 mesos del preu
resultant del contracte (en lloc de 2 mesos)
(*) Eliminar el que no procedeixi

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

(Lloc, data i signatura de l’empresa licitadora).
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