Assumpta Crosas Armengol (1 de 2)
Secretària-Interventora
Data Signatura: 13/03/2018
HASH: 034fbefa421bccc0074c053891e02d3b

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte
El contracte té per objecte l’arrendament de la finca següent:
a) Ubicació: carrer Torrent Faraó, Pla parcial -6 “Can Valentí” - subsector 1.
b) Superfície: 2.079,90 m2
c) Llindars: Al nord, en línia de cinquanta-nou metres i tretze centímetres amb parcel.la número
dos; a l’est, en línia de quaranta-dos metres i seixanta-quatre centímetres, amb vial de domini
públic; al sud, en línia de setanta metres un centímetre, amb terrenys de domini públic de
protecció de la Riera; i a l’oest, en línia de quinze metres amb resta de finca matriu de la que
procedeix pròpia del senyor Pere Comas Plana.
d) Títol d'adquisició: Per cessió
f) Destinació del bé: Industrial
g) Referència cadastral: 6532601DG5363S0001ET .

Que dit bé està inscrit en el Registre de la Propietat nº 2 de Vic, en el Tom 2150, Llibre 56 de
Les Masies de Voltregà, Full 194, Finca 2026, CUFR 08089000223420.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació de l’arrendament serà mitjançant procediment obert, en què tot
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels termes del
contracte, d'acord amb l'article 14 del text refós de la Llei de contractes del sector públic
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa s'ha d'atendre a diversos criteris vinculats a l'objecte del contracte, que de
conformitat amb l'article 150 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA TERCERA.
No procedieix.

CLÀUSULA QUARTA. Preu de l’arrendament
El preu que serveix de base a la licitació es fixa en 504,79€/mes, durant 5 anys, el que dona un
total de 30.287,40€. Durant la vigència del contracte el preu s’actualitzarà a l’IPC.

CLÀUSULA CINQUENA. Òrgan de Contractació
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HASH: 4a4367030b5a8c293d74f5f6d289ab73

h) Identificació a l'Inventari de Béns: Bé nº 22, FINCA PP CAN VALENTÍ

Atès l'import del contracte, l'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar
l'expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, serà
el Ple de l’Ajuntament.

CLÀUSULA SISENA. Durada
El termini d'arrendament serà de 5 anys.

CLÀUSULA SETENA. Obres o Instal·lacions a Realitzar pel Concessionari
No es podrà realitzar cap obra ni instal·lació sense el consentiment previ de l’Ajuntament.

CLÀUSULA VUITENA. Deures del Concessionari
— Obligació de pagar el lloguer establert en aquest Plec. Aquest comportarà el deure del
concessionari d'abonar l'import dels danys i perjudicis que es puguin causar als béns o a l'ús
general o servei al qual estiguin destinats.
— Obligació de mantenir en bon estat la finca.
— Obligació d'abandonar i deixar lliures a disposició de l'Entitat Local, dins del termini fixat, els
béns objecte de la utilització, i de reconèixer la potestat d'aquesta per acordar-ne i executar-ne,
per si mateixa, el llançament.

CLÀUSULA NOVENA. Facultats de la Corporació

CLÀUSULA DESENA. Reversió
En finalitzar el termini d’arrendament, es revertirà a la Corporació la finca; el contractista la
lliurarà d'acord amb el contracte i en l'estat de conservació i funcionament adequats.
Durant un període de temps anterior a la reversió, que serà de/d' un any, l'òrgan competent de
l'Administració adoptarà les disposicions dirigides a què el lliurament dels béns es verifiqui en
les condicions convingudes.

CLÀUSULA ONZENA. Extinció de l’arrendament
L’arrendament atorgat s'extingeix per venciment del contracte.

CLÀUSULA DOTZENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar, no concórrer en prohibicions de contractar, i acreditar la seva
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— Inspeccionar en qualsevol moment la finca.

solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l'escriptura
o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats
membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la
legislació de l'Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o
un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions
comunitàries d'aplicació.
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent
d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial del qual radiqui el
domicili de l'empresa.
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d'alguna de les prohibicions de
contractar de l'article 60 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es podrà realitzar:
a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració
responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme
professional qualificat.
b) Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui
prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració
responsable, atorgada davant una autoritat judicial.
3. La solvència de l'empresari:
3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per un o diversos
dels mitjans següents:

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran
aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s'escau, sobre el volum de negocis en
l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en
la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.
3.2. En els contractes d'obres, la solvència tècnica dels empresaris s'acreditarà per un o
diversos dels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari; si escau, l'autoritat competent comunicarà aquests certificats directament a l'òrgan
de contractació.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants
en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per l'empresari per
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a) Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si s'escau, justificant de l'existència d'una
assegurança d'indemnització per riscos professionals.

garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i investigació de l'empresa.
d) Quan es tracti de serveis o treballs complexes o quan, excepcionalment, responguin a una
finalitat especial, un control efectuat per l'òrgan de contractació o, en nom d'aquest, per un
organisme oficial o homologat competent de l'Estat on estigui establert l'empresari, sempre que
hi hagi acord amb aquest organisme. El control versarà sobre la capacitat tècnica de
l'empresari i, si és necessari, sobre els mitjans d'estudi i d'investigació que disposi i sobre les
mesures de control de la qualitat.
e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de
l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari
podrà aplicar en executar el contracte.
g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu personal
directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a
l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa
pertinent.
i) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment la intenció de subcontractar.

CLÀUSULA TRETZENA. Presentació de Proposicions
Les ofertes es presentaran en l'Ajuntament Casa Forta del Despujol Crta. C-17Z PK 70,400 en
horari d'atenció al públic, dins del termini de quinze dies naturals a comptar a partir del dia
següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari ha de justificar la data d'imposició de
l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta
mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l'expedient, títol
complet de l'objecte del contracte i nom del licitador. L'acreditació de la recepció de l'esmentat
tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant diligència estesa pel Secretari municipal.
Sense la concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en
l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que
s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els requisits
establerts en la Disposició Addicional Setzena del text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc no podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d'una unió
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes
subscrites pel licitador.
La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de les
clàusules del present Plec.
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sobre tancat, signat pel
licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en què hi constarà la
denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a la llicència d’ocupació temporal la finca nº
2402», i contindrà la proposició econòmica, quantificable de forma automàtica.
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Les proposicions es podran presentar, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels indrets establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015,
de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

CLÀUSULA CATORZENA. Garantia Provisional
No procedeix

CLÀUSULA QUINZENA. Criteris d'Adjudicació
L’arrendament s’adjudicarà a l'oferta econòmicament més avantatjosa.

CLÀUSULA SETZENA. Mesa de Contractació
La seva composició i actuació es regirà pel que acordi el Ple de l’Ajuntament i la normativa de
contractació del sector públic.

CLÀUSULA DISSETENA. Prerrogatives de l'Administració
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les
prerrogatives següents:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.

CLÀUSULA DIVUITENA. Obertura de Proposicions

CLÀUSULA DINOVENA. Requeriment de Documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el
requeriment, presenti la documentació que serveixi per l’acreditació de l'aptitud per contractar,
segons la normativa vigent i aquestes bases I la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d'haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

CLÀUSULA VINTENA. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'acreditar la
constitució d’una garantia igual a l’import de dos mesos d’arrendament.
Aquesta garantia es podrà presentar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els valors
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La Mesa de Contractació es constituirà el dia hàbil més adient després de la finalització del
termini de presentació de les proposicions.

d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les
seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o
establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants
davant les quals hagin de sortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixen les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que es dipositarà en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en la branca. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i el compliment satisfactori del contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
transcorregut 6 mesos des de la data d’acabament del contracte, sense que la recepció formal i
la liquidació s’hagin realitzat per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més
demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què fa
referència l’article 100 esmentat.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Ofertes amb Valors Anormals o Desproporcionats
No procedeix.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Adjudicació del Contracte

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d'acord amb els criteris que consten en el plec.
L'adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors.

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Formalització de la llicència
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels quinze dies
hàbils següents a comptar des de la data en què es rebi la notificació de l'adjudicació. Aquest
document constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu especial i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per allò que s'estableix en el present Plec i, per allò que no es preveu en
aquest, seran d'aplicació el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, el Reglament del patrimoni dels ens locals de
Catalunya aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, el text refós de la Llei de contractes
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Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en els cinc
dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret
817/2009, de 8 de maig el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques en tot allò que no
s'oposi al el text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre sigui vigent amb l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009; supletòriament s'aplicaran les normes de dret administratiu i, si no n'hi ha, les
normes de dret privat.
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L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies
que suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò que disposa l'article
21.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

