Núm. exp: 191 - 01 04 008 12/2018

CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’INFORMACIÓ TURÍSTICA i LA GESTIÓ DE L’EDIFICI DE L’AVINGUDA DE
L’ESTACIÓ NÚM. 23 DE LES PRESES.
Ajuntament de les Preses, 13 de juny de 2018
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REUNITS:
D’una part el Sr. Pere Vila Frigola, major d’edat, amb el NIF [...] actuant en la seva
condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de les Preses, NIF P1714800H i domicili
al c/Major 2 de les Preses, CP-17178, assistit del Secretari de la Corporació el Sr.
Rafael Berga Vayreda, amb NIF [...], que dóna fe de l'acte.
I de l’altra el Sr. Jaume Vila Corbella, amb NIF [...] i el Sr. Jordi Cutrina Rubio, amb NIF
[...], amb domicilis respectius al [...], el primer i al [...] el segon, amb correu electrònic a
efectes de notificacions derivades del present contracte, [...], els quals actuen en
qualitat de socis de l’empresa “ESCOLA D’ESQUÍ i MUNTANYA NORD-SUD, S.C”
J55282297, i domicili a l’estació d’esquí de Vallter-2000, Pla de Morens, s/n, CP-17869
de Setcases (Girona).
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte
administratiu especial per a la prestació del servei de punt d’informació turística del
municipi a desenvolupar a l’edifici de l’Avinguda de l’Estació, 23 de les Preses (edifici
de l’antiga estació de tren del municipi), a fi i efecte de vetllar per la dinamització
turística i comercial del municipi. Una part preferent dels baixos es destinarà a l’atenció
al públic per a la informació turística del municipi, la qual es desenvoluparà seguint les
instruccions de l’Ajuntament de les Preses. La resta de l’edifici la destinaran els Srs.
Jaume Vila Corbella i Jordi Cutrina Rubio en la representació en què actuen de
l’“ESCOLA D’ESQUÍ i MUNTANYA NORD-SUD, S.C” a desenvolupar-hi activitats que
potenciin el municipi de les Preses i des d’aquí els seus voltants i la comarca de la
Garrotxa, com a destí de turisme familiar, esportiu i en general de lleure i oci, sense
que siguin admissibles les activitats vinculades a la restauració.
Tant l’activitat de punt d’informació turística del municipi com les restants activitats
s’executaran de conformitat amb les especificacions contingudes al plec de clàusules
administratives que han regit la licitació, així com d’acord amb l’oferta presentada pels
licitadors.
Aquesta adjudicació va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data
06 de juny de 2018.
ANTECEDENTS
Primer. L’Ajuntament és propietari d’un immoble situat A l’Avda de l’Estació núm. 23
de les Preses. La seva superfície total és de 352,00 metres quadrats, la qual abasta el
punt d’informació turística de 207,00 m2 construïts (2 plantes), serveis exteriors de
9,00 m2 construïts i una superfície d’espai exterior de 136,00 m2.
La referència cadastral de l’immoble esmentat és la 5359124DG5655N0001FL.
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Segon. Atès que la concessió administrativa per a la utilització privativa d’aquest
edifici, es va esgotar, i considerant que el mateix havia de servir com a punt de
referència i informació per a les persones que visiten el municipi de les Preses, per
provisió d’alcaldia de 20 d’abril de 2018 es va resoldre requerir els serveis tècnics
municipals, juntament amb secretaria, per tal que es redactés el corresponent plec de
condicions per a la licitació d’un contracte de les següents característiques:
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“Contracte per a la prestació del servei d’informació turística del municipi de les Preses a
realizar a l’edifici de l’Avinguda de l’Estació, 23 de les Preses (edifici de l’antiga estació de tren
del municipi), per un termini de dos anys susceptible de pròrroga per uns altres dos anys, en el
benentès que el licitador podria utilitzar la part de l’edifici no destinada al servei d’informació, a
activitats privatives destinades a potenciar el municipi de les Preses i des d’aquí els seus
voltants i la comarca de la Garrotxa, com a destí de turisme familiar, esportiu i en general de
lleure i oci”

Tercer – Redactats els plecs de condicions i emesos els corresponents informes per
part de secretaria i intervenció en data 25 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local, va
resoldre:
“Primer.- Aprovar l’expedient per a la licitació del contracte administratiu especial per a la
prestació del servei d'informació turística i la gestió de l'edifici de l'Avda. de l'Estació núm. 23 de
les Preses (antiga estació de tren), on s’hi podran desenvolupar activitats que potenciin el
municipi de les Preses i des d’aquí els seus voltants i la comarca de la Garrotxa, com a destí de
turisme familiar, esportiu i en general de lleure i oci, sense que siguin admissibles les activitats
vinculades a la restauració.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars per les quals es regirà la
licitació del contracte.
Tercer.- Convocar la licitació del referit contracte mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació, amb la publicació dels anuncis que corresponguin
als mitjans pertinents”

Quart - Mitjançant anunci publicat al perfil del contractant el dia 2 de maig de 2018 es
va iniciar el termini de presentació d’ofertes el qual va finalitzar el dia 17 de maig de
2018, resultant que s’havia presentat una única oferta formulada en data 14 de maig
per la societat “ESCOLA D’ESQUÍ I MUNTANYA NORD-SUD, S.C”.
Cinquè.- En data 21 de maig de maig de 2018 en acte públic la Mesa de Contractació
va procedir a l’obertura de l’única oferta presentada constatant que la mateixa
s’ajustava al plec de clàusules administratives particulars per les quals s’havia regit la
licitació del contracte, motiu pel qual va resoldre proposar a l’òrgan de contractació el
següent:
“Primer – Adjudicar provisionalment el CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ TURÍSTICA I LA GESTIÓ DE L’EDIFICI DE DE
L’AVINGUDA DE L’ESTACIÓ, 23 DE LES PRESES, a L’ESCOLA D’ESQUÍ i MUNTANYA
NORD-SUD, S.C, amb NIF J55282297, en tant que és l’única empresa licitadora i atès que la
seva oferta s’ajusta al plec de clàusules administratives particulars que regeixein la licitació.
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Segon – Requerir L’ESCOLA D’ESQUÍ i MUNTANYA NORD-SUD, S.C, amb NIF J55282297,
per tal que acompanyi la documentació relacionada a les clàusules 12ª del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la referida licitació.
Tercer - Presentada la documentació requerida, i sempre que la mateixa s’ajusti al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la licitació ADJUDICAR el contracte a
L’ESCOLA D’ESQUÍ i MUNTANYA NORD-SUD, S.C, i posteriorment citar-la en dia i hora per a
la signatura del contracte.
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Quart - Una vegada formalitzat el contracte publicar-ho en el Perfil de contractant”

Sisè.- El requeriment de la documentació relacionada a la clàusula 12ª del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la licitació va ser evaquat per
l’empresa ESCOLA D’ESQUÍ i MUNTANYA NORD-SUD, S.C, mitjançant escrit amb
registre d’entrada núm. E2018010041 de data 24/05/2018, motiu pel qual en data 6 de
juny de 2018 la Junta de Govern Local va resoldre:
“Primer. Adjudicar el contracte administratiu especial per a la prestació del servei d'informació
turística i la gestió de l'edifici de l'Avda. Estació 23 de les Preses (antiga estació de tren), a la
societat ESCOLA D’ESQUÍ I MUNTANYA NORD-SUD, S.C, en les condicions que figuren en la
seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars.
Segon. Són característiques i avantatges determinants de l’oferta presentada:
1ª). És l’única oferta que s’ha presentat i la mateixa s’ajusta al plec de condicions que han regit
la licitació, donant resposta a les necessitats que van donar lloc a la incoació de l’expedient de
contractació. En síntesi l’adjudicatari es comproment a destinar una persona que amb respecte
als horaris establerts al plec de condicions, inclús més amplis, donarà servei a l’oficina de
turisme. La resta de l’edifici el destinarà a activitats esportives per a ciclistes i excursionistes
incloent rutes a peu pel Volcà Racó, Xenacs, Parc de Pedra Tosca, Zona Volcànica,
Puigsacalm..). Pel què respecte a la infraestructura es valora molt positivament el fet que el
licitador sigui una empresa amb experiència al món dels esports de muntanya i el turisme,
especialment la bicicleta, més tenint en compte que l’edifici de l’estació es troba al pas del
bicicarril. Així mateix es valora positivament la infraestructura que ofereix per potenciar les
Preses com a centre d’activitats de muntanya.
L’ESCOLA D’ESQUÍ I MUNTANYA NORD-SUD, S.C OSCA, S.C, ofereix un cànon mínim per
any de 2.400,00’-€ impostos no inclosos. L’oferta per tant s’ajusta al cànon mínim fixat al plec
de clàusules administratives que regulen la licitació, essent en conseqüència acceptada.
Tercer. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Quart. Designar com a responsable del contracte el cap de la brigada municipal.
Cinquè. Notificar a l’ESCOLA D’ESQUÍ I MUNTANYA NORD-SUD, S.C en tant que empresa
adjudicatària del contracte, la present Resolució i citar-la per a la signatura del contracte que
tindrà lloc a l’Ajuntament de les Preses, el dia 11 de juny de 2018, a les 09:00 hores.
Sisè. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Setè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit”
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D’acord amb aquests antecedents ambdues parts, en qualitat de poder adjudicador i
adjudicataris, acorden la formalització del present contracte administratiu especial, el
qual es regirà per les següents CLÀUSULES:
PRIMERA – Els adjudicataris Sr. Jaume Vila Corbella, amb NIF [...] i Sr. Jordi Cutrina
Rubio, amb NIF [...], els quals actuen en qualitat de socis de l’empresa “ESCOLA
D’ESQUÍ i MUNTANYA NORD-SUD, S.C” J55282297, i domicili a l’estació d’esquí de
Vallter-2000, Pla de Morens, s/n, CP-17869 de Setcases (Girona), es comprometen a
prestar el servei de punt d’informació turística del municipi a desenvolupar a l’edifici de
l’Avinguda de l’Estació, 23 de les Preses (edifici de l’antiga estació de tren del
municipi), de conformitat al present contracte, el Plec de clàusules administratives
particulars per les quals s’ha regit la licitació (Annex I), així com per la oferta
presentada per a prendre part en el procediment de licitació continguda en els sobres
2 i 3 relatius als criteris que depenen d’un judici de valor i la proposició econòmica
(Annex II).
La part de l’edifici no destinada a punt d’informació turística la destinaran els
adjudicataris de forma privativa com a centre u oficina d’activitats de turisme actiu
consistent en rutes guiades a peu pels racons més emblemàtics de les Preses, el Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Puigsacalm i Puig dels Llops, rutes
amb bicicleta per la Zona Volcànica de la Garrotxa, la via verda, rutes de cicloturisme
per la provinicia de Girona, rutes de Btt de trail i Enduro per la zona de la Garrotxa,
iniciació a l’escalada, lloguer de bicicletes, sortides de trail running, organització
d’esdeveniments relacionats amb l’esport i en general qualsevol activitat de turisme
actiu, sense que siguin admissibles les activitats vinculades a la restauració. En
qualsevol cas els adjudicataris tramitaran al seu càrrec totes les
llicències/autoritzacions que corresponguin a l’activitat que realizin i contrataran les
assegurances que exigeixi l’exercici de l’activitat complementària del servei
d’informació turística, sense que l’Ajuntament sigui responsible dels danys o perjudicis
ocasionats a tercers per raó d’aquestes activitats complementàries.
SEGONA. Els adjudicataris s’obliguen a pagar de manera solidària a l'Ajuntament en
concepte de cànon anual per la utilització privativa de l’edifici en la part no destinada a
punt d’informació turística la quantitat de 2.400 euros, més l’impost sobre el valor afegit
(IVA) que correspongui durant el primer any del contracte.
El segon any del contracte el cànon anual s’incrementarà en un 25%. Pel supòsit que
el contracte es prorrogués, el tercer any el cànon s’incrementarà en un 10% sobre el
cànon fixat l’any anterior i el 4rt any en un altre 10% sobre el cànon fixat l’any anterior.
El pagament del cànon es farà a l’avançada, prorratejat per mensualitats.
El cànon s’ha de pagar entre els dies 1 i 5 de cada mes mitjançant domiciliació
bancària. L’Ajuntament girarà mensualment un rebut de pagament contra el número de
compte següent: CaixaBank ES65 2100 0118 3002 0024 5433
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Tot això sens perjudici de la resta de despeses –escombraries o suministres entre
d’altres - a les quals hauran de fer front els adjudicataris d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la concessió.
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TERCERA - El contracte tindrà una durada inicial de DOS (2) ANYS comptadors des
de la data de la seva signatura.
A la finalització del termini pactat el contracte es podrà prorrogar per mutu acord i de
forma expressa, per successius períodes d’un any i fins a un màxim de dos anys més.
Les pròrrogues seran acordades discrecionalment per la Junta de Govern Local, a
petició de l’adjudicatari, sempre que la petició es dugui a terme almenys 3 mesos
abans de la data de venciment del contracte o pròrroga en curs.
QUARTA – Tal i com queda reflectit al Plec de clàusules administratives particulars
per les quals s’ha regit la licitació els adjudicataris estaran obligats al compliment del
següent calendari i horaris pel que fa a la prestació del servei d’informació turística.
•

Temporada d’estiu, des de l’última setmana de juny al dia 11 de setembre
(inclòs), Setmana Santa, ponts i dies festius: De les 9 a les 18:00 h.

•

Temporada d’hivern (la resta de dates): dissabtes de les 10 del matí a les 16:00
hores i diumenges de les 9 a les 14:00 hores. Desembre, gener i febrer tancat.
Qualsevol variació en l’horari, o l’establiment d’un període de vacances, haurà
de ser aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
Així mateix els adjudicararis hauran de conèixer i tenir a disposició dels usuaris la
informació turística del municipì i la comarca, facilitada per l’Ajuntament de les Preses
i el personal adscrit al servei d’informació turística haurà d’anar degudament
identificat amb els signes identificadors que l’Ajuntament proporcioni.
CINQUENA - Els adjudicataris queden obligats a permetre la inspecció tècnica i el
control directe de l’immoble per part d'aquest Ajuntament.
SISENA - Al final del termini del contracte, revertiran a la Corporació les millores al
local devent els adjudicataris lliurar-lo, així com la resta d’instal·lacions de propietat
municipal en l'estat de conservació i funcionament adequats.
S’adjunta com Annexos III i iV plànols de l’edifici de l’antiga estació i fotografies de
l’estat actual de l’immoble i dels béns mobles avui existents.
SETENA – Tot allò que no estigui previst en el present contracte, que inclou el
corresponent plec de clàusules administratives particulars per les quals s’ha regit la
licitació, la documentació presentada pels adjudicataris continguda en els sobres 2 i 3
relatius als criteris que depenen d’un judici de valor així com la proposició econòmica
presentada, plànols i fotografies, es regirà per la prelació de dret aplicable següent:
I.

Els articles 25.2 28, 63, 1116, 117, 131 i següents, 145 i següents, 308 i ss. i la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
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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.
II.

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

III.

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

IV.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

V.

Resta de l'ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable
a causa de la falta d'una norma contractual específica.

VI.

Normativa del dret privat, que ha d'actuar amb caràcter supletori, en els afers
que no es poden resoldre amb l'aplicació de les disposicions sobre contractació
administrativa o de les normes generals del dret administratiu.

Després de la lectura del present contracte, els atorgants es ratifiquen i afirmen en el
seu contingut, signant-lo en doble exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats
en l'encapçalament, del que, com a secretari per a aquest acte, en dono fe.

L’ALCALDE
Pere Vila Frigola

“ESCOLA D’ESQUÍ i MUNTANYA NORD-SUD, S.C
Jaume Vila Corbella/ Jordi Cutrina Rubio

EL SECRETARI
Rafael Berga Vayreda
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