Exp. 111/2015

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU D’UN BÉ DE DOMINI
PÚBLIC PER ADJUDICACIÓ DIRECTA, ÚNIC ADJUDICATARI

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte
El contracte té per objecte atorgar l’ús privatiu d’un bé de domini públic, per a la
instal·lació d’una estació d’emmagatzematge de gas liquat propà (GLP) a la finca
destinada a serveis tècnics i equipament situada darrera del polígon anomenat CP1. La
finalitat és fer possible la distribució de combustible energètic tant per als habitatges
com per als comerços de la població situats a la urbanització Els Cellers, a la
urbanització CP1 i al barri del Pont.
Es tracta d'una concessió regulada en els articles 57 i següents del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre i de conformitat
amb allò que estableix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, fet pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Descripció del bé :
Parcel·la situada darrera del polígon CP1, amb referència cadastral
4350201DG9845S0001FS, de superfície 2.200 m2, dels quals se’n cedeixen 484 m2,
classificada pel POUM dins la clau ST, sistema de serveis tècnics.
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pels Projectes tècnics que es puguin aprovar i per les
disposicions legals vigents d’aplicació. En aquest sentit el/la concessionari/a quedarà
sotmès a les ordres que dicti l’Ajuntament .
L'Ajuntament ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte i resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, sense perjudici de l'obligada audiència al contractista. Així
mateix, la jurisdicció competent serà l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu que
correspongui a l’Ajuntament de Pont de Molins, renunciant el/la concessionari/a a
qualsevol fur o privilegi que els puguin afectar.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment d’Adjudicació
NORMATIVA D’APLICACIÓ
•

Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, modificada per la Llei
12/2007, de 2 de juliol

•

•
•
•

Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d'autorització d'instal·lacions de gas natural, modificat pel Reial decret 942/2005, de
28 de juliol
Llei 12/2008, de 31 de juliol, sobre seguretat industrial
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11.
L’article 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques.

L’elecció de l’adjudicació directa com a procediment d’adjudicació es basa en les
següents consideracions:
•

Quan l’immoble objecte de concessió sigui necessari per donar compliment a una
funció de servei públic, es pot adjudicar directament la concessió administrativa. En
aquest supòsit, l’ús de l’immoble és per instal·lar el dipòsit de gas liquat propà que
ha de fer possible la distribució de combustible energètic tant per als habitatges com
per als comerços de la població situats a la urbanització Els Cellers, a la
urbanització CP1 i al barri del Pont.

•

Mitjançant la Resolució de data 30.01.2006, emesa per la cap de la Secció d’Energia
del Departament de Treball i Indústria, s’atorgà autorització administrativa a
l’empresa Universal Gasworks, SA, i s’aprovà el projecte per a l’emmagatzematge,
subministrament i la distribució de gas propà al terme municipal de Pont de Molins.
L’acta de posada en servei de la instal·lació és de data 17.09.2008.

En data 17.07.2015, Universal Gasworks, SA, va comunicar a l’Ajuntament que havia
venut les seves instal·lacions de GLP a Gas Natural Distribución SDG, SA, i que
aquesta última se subrogava en tots els contractes de subministrament de gas, passant a
ser la nova subministradora del servei.

CLÀUSULA TERCERA. El perfil del contractant
Amb el fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil del Contractant al que es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.pontdemolins.cat

CLÀUSULA QUARTA. Cànon
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Degut a que la utilització del domini públic no porta aparellada una utilitat econòmica
per part del concessionari, no s’estableix cap cànon ni s’abonarà cap taxa per aquesta
ocupació.
En el nostre supòsit l’empresa haurà d’abonar la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments, que resultin d’interès general, recollida a les Ordenances
fiscals que l’Ajuntament de Pont de Molins aprova anualment, si escau, d’acord amb
l’art. 93.4 de la LPAP.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada
Es fixa com a temps màxim de cessió d’ús del terreny assenyalat el de 5 anys,
prorrogables anualment a partir de la data de venciment. En cas que no es vulgui
prorrogar la concessió, caldrà notificar-ho a l’altre part amb una antelació de 6 mesos a
la finalització de la concessió o de les pròrrogues.
No obstant, si s’executessin les obres per al subministrament de gas natural per
canalització, podrà acabar aquesta concessió amb anterioritat a aquesta durada inicial,
havent de comunicar la companyia la data d’acabament del contracte amb dos mesos
d’antelació.
Si es connectés el municipi de Pont de Molins amb el gasoducte general de gas natural,
els treballs necessaris de connexió a la xarxa general i de retirada de la planta de
subministrament aniran a càrrec de Gas Natural i l’ús dels terrenys esmentats revertirà a
L’Ajuntament de Pont de Molins.
El termini màxim de la concessió, incloses les pròrrogues no podrà ser superior als 75
anys.

CLÀUSULA SISENA. Obres o instal·lacions a realitzar pel concessionari
Les obres o instal·lacions a fer pel concessionari, pel seu compte, són les que figuren
en el projecte pel qual s’ha atorgat la corresponent autorització per part del Serveis
d’Hidrocarburs de la Generalitat de Catalunya.

CLÀUSULA SETENA. Deures i facultats del concessionari
•
•

Dret a usar de forma privativa, limitadora i excloent la porció del domini públic
objecte de la concessió.
Obtenir les llicències i autoritzacions prèvies pertinents per a l’exercici de l’activitat.
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•
•
•
•

•

Gestionar i explotar l’activitat.
Obligació de pagar el cànon establert en el Plec. Aquest comportarà el deure del
concessionari d’abonar l’import dels danys i perjudicis que es causin als béns o a
l’ús general o servei al que estiguin destinats.
Obligació de mantenir en bon estat la porció del domini públic utilitzat i les
instal·lacions que construeixi.
Obligació d’abandonar i deixar lliures i a disposició de l’entitat local els béns
objecte de la utilització dins del termini fixat en cas de finiment de la concessió o
per qualsevol causa legal, reconeixent la potestat de l’Ajuntament per acordar i
executar per sí mateixa el llançament.
El titular de la concessió és responsable de contractar la deguda assegurança de
responsabilitat civil per fer front als danys que puguin patir els tercers, durant tota la
vigència del títol administratiu

CLÀUSULA VUITENA. Facultats de la Corporació
•
•
•

•
•

Deixar sense efecte la concessió abans del venciment si ho justifiquen
circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, mitjançant el rescabalament dels
danys que causin, o sense aquest quan no s’escaigui.
Inspeccionar en qualsevol moment els béns objecte de concessió, les instal·lacions i
les construccions.
L’Ajuntament de Pont de Molins no assumeix cap despesa per l’execució de les
obres o instal·lacions de la xarxa de gas, però si portés a terme alguna actuació
urbanística integral o d’urbanització ho comunicarà a l’empresa per tal de poder
aprofitar les obres a executar per l’Ajuntament i realitzar l’estesa de les
canalitzacions de gas.
Per la seva banda GND executarà, al seu càrrec, l’obra mecànica, materials inclosos,
per a la instal·lació de les canonades i altres elements necessaris per tal que quedi
completada la referida xarxa de gas i en ple funcionament.
Pel cas que aprofitant una actuació municipal d’urbanització es fes l’estesa de la
canalització de gas per l’empresa, l’Ajuntament tindrà en compte i atendrà les
especificacions tècniques i supervisió dels tècnics de GND, sempre que això no
suposi cap sobre cost econòmic per a l’Ajuntament.

CLÀUSULA NOVENA. Reversió
Al final de la concessió, sigui quina sigui la seva causa les instal·lacions construïdes,
seran retirades per l’empresa i es restituirà l’estat actual del terreny, el deixarà en
perfecte estat de conservació, i lliure de càrregues i gravàmens.
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A aquests efectes, i en el termini que s’ordeni a partir del dia següent al de la notificació
de la finalització de la concessió o, en el seu cas, de l’acord d’extinció d’aquesta, el/la
concessionari/a haurà d’abandonar el bé de domini públic afecte a l’objecte
concessional. En altre cas, l’Administració municipal podrà acordar executar per sí el
llançament en via administrativa, de conformitat amb el s’estableix en el Reglament de
patrimoni dels ens locals vigent.
Durant un període de 6 mesos anterior a la reversió, l’Ajuntament a través de la
corresponent unitat administrativa adoptarà les disposicions encaminades perquè el
lliurament dels béns es verifiqui en les condicions anteriorment esmentades, com poden
ser, entre d’altres, les obres o treballs de reparació o reposició.
En qualsevol cas, la signatura del corresponent contracte per a la concessió, porta
implícit el reconeixement, per part del/de la concessionari/a, de les facultats municipals
per executar per ella mateixa, en via administrativa, tant els treballs de reparació abans
esmentats com el desallotjament i llançament en finalitzar la concessió.

CLÀUSULA DESENA. Extinció de la concessió
La concessió atorgada s’extingeix:
• Per venciment del termini
• Per desaparició del bé sobre el qual hagin estat atorgades
• Per desafectació del bé
• Per renúncia del concessionari
• Per rescat
• Per resolució judicial

CLÀUSULA ONZENA. Òrgan de contractació
D’acord amb l’art. 60 del Reglament de Patrimoni aprovat pel Decret 336/1988, pel
qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, l’òrgan competent per a
l’atorgament de concessions administratives és el Ple, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació quan s’atorguin per
més de 5 anys i la quantia dels béns de domini públic és superior al 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost.

CLÀUSULA DOTZENA. Acreditació de l’aptitud per a contractar
L’empresa ha d’acreditar que té plena capacitat d’obrar, que no té prohibicions per
contractar, i acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
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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’acta fundacional, en el
que 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 la
que 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 estan 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 l’informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular de l’àmbit
territorial on es trobi 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 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, podrà fer-se:
a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i
quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot 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, es pot també substituir
per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

CLÀUSULA TRETZENA. Presentació de la documentació
La documentació es presentarà a l’Ajuntament, Pl. Dr. Jordi Cuffí Casellas, 1, en horari
d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14h, en el termini que s’indiqui en la
invitació.
Les ofertes poden presentar-se per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts a l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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Quan l’oferta s’enviï per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de
l’enviament a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa de
l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant el número de
l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del candidat.
L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix document 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 finalització del termini assenyalat en l’anunci
de licitació. En tot cas, transcorreguts els deu dies següents a aquesta data sense que
s’hagi rebut la documentació, no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més 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 3/2011, de 14 de novembre.
Els documents a incloure han de ser originals o còpies autentificades, conforme amb la
legislació en vigor.
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari.
b) Documents que acreditin la representació:
•
•
•

Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran còpia
notarial del poder de representació, validat pel secretari de la Corporació.
Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder ha d’estar inscrit en el Registre
Mercantil, quan sigui legalment exigible.
Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar
fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document
nacional d’identitat.

c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a contractar de
les recollides a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret 3/2011, de 14 de novembre.
Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
sense perjudici de que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar,
abans de l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual aquesta s’efectuï.
d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica,
financera i tècnica o professional.
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Si l’empresa es troba pendent de classificació, ha d’aportar el document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol·licitud, havent de justificar la possessió de la
classificació exigida en el termini previst en les normes de desenvolupament del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, per a l’esmena de defectes o omissions en la documentació.
e) Si escau, una direcció de correu electrònic on efectuar les notificacions.
f) Les empreses estrangeres presentaran una declaració de submissió a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al
candidat.
INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC DE LICITADORS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
De conformitat amb l’art. 7.1 del Decret 107/2005 de 31 de maig, de creació del registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, les empreses inscrites
en aquest registre estan exemptes de lliurar materialment la següent documentació:
1r.- La que acredita la personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació, classificació
empresarial, alta d’IAE.
2n.- La declaració de no està incurs en prohibició de contractar i d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
3r.- Les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional sol·licitats en aquest procedim,net que figurin en l’esmentat
registre.
Serà suficient que el licitador indiqui el número d’inscripció en el registre o acompanyi
fotocòpia simple del document d’inscripció, juntament amb una declaració responsable
de la vigència de les dades que inclou.
L’Ajuntament consultarà d’ofici en l’esmentat registre electrònic la informació registral
de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs. En tot cas, es
reserva el dret de demanar aclariments o documentació complementària, en el supòsit
que consideri que la informació no sigui suficient per a l’admissió dels licitadors en
aquest procediment de licitació

8

CLÀUSULA CATORZENA. Garantia provisional
No s’exigeix garantia provisional atès que un cop aprovats definitivament els Plecs de
clàusules de contractació, s’adjudicarà de forma directa la concessió i l’adjudicatari ja
aportarà la garantia definitiva.

CLÀUSULA SETZENA. 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 ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

CLÀUSULA DISSETENA. Requeriment de documentació
L’òrgan de contractació, vistos els informes tècnics que consideri oportuns, valorarà en
el seu conjunt l’oferta i prèvia negociació dels aspectes econòmics i tècnics, requerirà al
candidat perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa: d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a
l’òrgan de contractació per a obtenir-ne l’acreditació de forma directa, i d’haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

CLÀUSULA DIVUITENA. Garantia definitiva
“El licitador haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 3% del valor del domini
públic ocupat, que segons els serveis tècnics municipals s’estableix en 36.300 €, per la
qual cosa, la quantitat definitiva a dipositar serà de: 1.089 €.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les formes següents:
a) En efectiu.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament del text refós de la Llei de contractes del sector públic, per algun dels
bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i
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societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que s’haurà de
dipositar 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 a operar en el ram. 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 s’hagi complert satisfactòriament el contracte.
L’acreditació de la constitució de la garantia es podrà fer a través de mitjans electrònics.

CLÀUSULA DINOVENA. Adjudicació del contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte
dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
L’adjudicació ha de ser motivada i es publicarà en el perfil del contractant.

CLÀUSULA VINTENA. Formalització de la concessió
En el termini de 15 dies, l’adjudicatari signarà el contracte amb l’Ajuntament havent
d’aportar l’assegurança determinada en aquest Plec.
Qualsevol de les parts podrà sol·licitar l’elevació a escriptura pública del contracte,
corrent a càrrec de la part sol·licitant les despeses que s’originin.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu especial i es regirà quant a la seva preparació,
adjudicació, efectes i extinció per l’establert en aquest Plec, i per a allò que no prevegi,
seran d’aplicació el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i les seves disposicions de desenvolupament; supletòriament s’aplicaran
les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte de conformitat amb el que
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disposa l’article 21.1 de la Llei Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

L’alcalde president

Josep Fuentes Jiménez
Pont de Molins, 1 de desembre de 2015
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