PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO- ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSIÓ
DEMANIAL
PART ESPECÍFICA
CAPITOL I RÈGIM GENERAL DE LA CONCESSIÓ
1.1.- Objecte de la concessió
És objecte del present plec la concessió d’ús privatiu de la parcel•la corresponent a
l’illa delimitada pels carrers d’Enric Granados carrer dels Horts i el carrer Onofre
Llopis, amb una superfície total de 1.535m2, qualificat com zona d’equipaments,
(activitat temporal) per a la construcció i explotació d’una zona d’estacionament
d’autocaravanes, mitjançat la modalitat de concessió administrativa, 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, la Llei
33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques i el Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
2. DESTINAMENT
La concessió demanial s’atorga necessàriament per a la construcció sobre la
citada parcel•la,, una zona destinada a l’aparcament d’autocaravanes en els
termes que resultin del plec de Prescripcions Tècniques elaborat pels serveis
Tècnics de l’Ajuntament, i la seva posterior explotació per l’adjudicatari.
Les condicions edificatories, conforme al plec tècnic i d’obligat compliment, estan
establertes en el plec de prescripcions tècniques.
Es considera el valor de la parcel•la objecte de concurs, la següent,141.341,27,-€.
La parcel·la romandrà afecte al destí determinat durant tot el període de concessió.
La concessió s’atorgarà, llevat del dret de propietat i sens perjudici de tercers, a
risc i ventura de l’adjudicatari. Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil,
tributària o d’altre tipus que adopti l’adjudicatari/ària amb motiu de la gestió, serà
del seu compte i risc, sense que impliqui en cap cas relació directa o subsidiària de
l’Ajuntament de Cunit .
L’Ajuntament de Cunit compta amb autorització de l’ús provisional de data de 2 de
maig de 2013. (Decret de l’Alcaldia núm. 1901/2013).
1.2 Procediment per a l’atorgament de la concessió demanial d’ús privatiu
De conformitat amb l’establert a l’art. 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques i el disposat a l’art. 60.2 del Decret 336/88,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya, el procediment per a l’adjudicació de la present concessió demanial resta
subjecte al principi de concurrència i la forma d’adjudicació de la mateixa serà el
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CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’US PRIVATIU D’UNA PARCEL•LA DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL DESENVOLUPAMENT AMB CARÀCTER
PROVISIONAL D’USOS D’UNA ZONA D’ESTACIONAMENT D’AUTOCARAVANES

concurs, aplicant-se supletòriament el disposat al Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
En el present expedient no concorren cap dels suposits que l’art. 137.4 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques habilitarien
per a l’adjudicació directa de la concessió demanial.
1.3 Lloc de prestació de les activitats objecte de la concessió demanial
El lloc de prestació de les activitats objecte del present plec és el municipi de Cunit i en
concret als immobles determinats a la clàusula 1.1 del present plec de condicions
econòmic administratives.
1.4 Vigència de la concessió
La concessió s’atorgarà per un termini de deu ANYS (10 ANYS) comptadors a partir
del dia següent a la formalització en document administratiu de la concessió
adjudicada.
La concessió podrà ser prorrogada per períodes successius d’UN ANY (1 ANY) amb
un màxim de dos pròrrogues, excepte que qualsevol de les parts renunciï
expressament amb una antelació mínima de sis mesos del termini inicial o de la
pròrroga.
La pròrroga haurà d’atorgar-se de manera expressa, havent de sol·licitar-la la
concessionària amb una antelació mínima de sis mesos a la finalització del termini
inicial o de la primera pròrroga atorgada.
1.5 Termini de garantía

1.6 Publicitat de la convocatoria
La convocatòria per a l’atorgament de la concessió demanial es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, en el Perfil del contractant municipal (encara que
la concessió no té naturalesa contractual i amb la única finalitat de garantir la màxima
concurrència) i en el taulell d’anuncis de la Casa Consistorial, podent els licitadors
presentar propostes en un termini màxim de 20 dies naturals, comptadors a partir de
la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona.
1.7 Despeses de publicitat
L’import màxim de despeses de publicitat en diaris oficials o qualsevol altre mitjà de
difusió a càrrec de l’adjudicatari serà de 1.000 euros.
1.8 Règim jurídic especific de la present concessió
El present contracte a més de la normativa que ve determinada a la part general del
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El termini de garantia serà de 3 mesos comptadors a partir de la finalització del
període concessional establert en el present plec de condicions econòmic
administratives. No obstant, en el supòsit d’extinció anticipada de la concessió per
l’execució de les determinacions del planejament, el termini de garantia computarà a
partir de la resolució acordant l’extinció anticipada de la mateixa.

present plec resta subjecte en tant en quan es tracta d’un ús provisional a:
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012 i Llei 16/2015.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de
la Legalitat Urbanística.

CAPÍTOL II RÈGIM ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ
2.1 Preu de la concessió
L’atorgament de la present concessió demanial no comporta l’assumpció de cap
obligació econòmica envers el concessionari per part de l’Ajuntament de Cunit,
assumint el concessionari qualsevol risc derivat de les activitats incloses en el projecte
de gestió aportat pel mateix.
2.2 Cànon concessional
Els sol·licitants hauran d’especificar en la seva oferta el CÀNON ANUAL que es
comprometen a abonar a l’Ajuntament de Cunit, en el supòsit de resultar adjudicataris,
establint-se un cànon mínim anual de 3.533,-€.. l’abonament del cànon ofert per
l’adjudicatari, per als 10 anys de durada inicial de la concessio més els 2 anys de
possible pròrroga es realitzarà de la següent manera :
ABONAMENT DEL CÀNON ANUAL
EXEMPT
EXEMPT
3.533 EUROS
3.533 EUROS
3.533 EUROS
3.533 EUROS
3.533 EUROS
3.533 EUROS
3.533 EUROS
3.533 EUROS

PRÒRROGA
1r
3.533 EUROS
2n
3.533 EUROS
L’import del cànon assenyalat amb anterioritat, amb el caràcter de mínim, no podrà ser
inferior en cap de les proposicions presentades, en cas contrari serà rebutjada la
proposta per la Mesa de Contractació, sent exclòs el sol•licitant de la convocatòria.
El cànon s’abonarà per anualitat anticipada, durant els set primers dies del mes en el
que començarà a comptar la concessió (al dia següent de la formalització en document
administratiu de l’adjudicació de la concessió), en el núm. de compte que s’indiqui en
la formalització de la concessió.
2.3 Assegurances del títol concessional
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ANY
1r
2n
3r
4rt
5è
6è
7è
8è
9è
10è

El concessionari haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
amb una cobertura mínima de 300.000 euros, que doni cobertura a totes les persones
usuaries de les instal·lacions objecte de la concessió demanial.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Capacitat del concessionari
De conformitat amb el que disposa l’art. 94 de la LPAP únicament podran ser
adjudicataris i titulars dels drets derivats del títol concessional les persones físiques i
jurídiques que no es trobin incurses en cap de les causes que enumera com a
prohibicions per a contractar l’art. 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes el Sector Públic.
Així mateix, podran fer-ho per si mateixes, o be representades per persona
autoritzada, mitjançant poder bastant atorgat a l’efecte i quan ho fos en representació
de persona jurídica haurà de justificar documentalment que està facultat per fer-ho.
Tant en un com en d’altre cas, al representant li afecten les causes d’incapacitat per a
contractar.
Els poders i documents acreditatius de la personalitat s’acompanyaran a la proposició
presentada autenticats per a aquesta convocatòria pel Secretari General de la
Corporació.
3.2 Solvència tècnica i professional i econòmica i financera

En el cas que es tracti d’instal·lacions de titularitat pública, s’acreditada mitjançant
certificat de bona execució emès per l’òrgan competent, i en el cas que es tracti
d’instal·lacions de titularitat privada certificat de bona execució emès per l’òrgan gestor
de l’entitat privada, ja sigui unipersonal o col·legiat, i en cas que no fós posible
declaració responsable del legal representat de l’esmentada entitat.
L’esmentada relació es descriurà de conformitat amb el següent quadre acompanyat
de la relació dels certificats de bona execució:
Descripció
Entitat
detallada dels adjudicatària
serveis

Data
Import
adjudicació/execució adjudicació

Aportació
certificat
bona
execució

de

El concessionari haurà d’acreditar també la solvència econòmica i financera per algun
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El concessionari haurà d’acreditar haver gestionat almenys durant els darrers cinc
anys instal·lacions de la mateixa dimensió o superiors a les instal·lacions objecte de la
present concessió, incloent el caràcter públic o privat de la instal·lació gestionada, i
s’haurà d’acompanyar l’esmentada relació de les instal·lacions gestionades, dels
corresponents certificats de bona execució.

dels mitjans que tot seguit s’indiquen:
a) En tractar-se de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o del
seu extracte, corresponents a l’exercici immediatament anterior al corrent
b) Declaració relativa a la xifra global de negocis i relació de tots els realitzats per
l’empresa en els darrers tres anys
c) Informe d’institucions financeres acreditatiu de la solvència econòmica i
financera
3.3 Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en el Registre General de la Corporació municipal en
dies laborables de 9 a 14 hores, en el termini màxim de vint dies naturals comptadors
a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Provincia de Tarragona, sent objecte també de publicació la convocatòria en el perfil
del contractant municipal accessible a través de l’adreça electrònica www.cunit.cat
Per a la presentació de les pliques en el Registre General de la Corporació, serà
obligatori emplenar una instància de presentació de sol·licitud amb les dades de
l’empresa, indicant el núm d’expedient i l’objecte de la concessió demanial.
3.4 Contingut de les proposicions
Els sol·licitants hauran de presentar la documentació en TRES SOBRES TANCATS
(SOBRES A, B I C).
Aquests sobres hauran d’anar signats pel sol·licitant o la persona que el representi i
amb indicació del nom i cognom o raó social de l’empresa.
La documentació inclosa als tres sobres s’haurà de presentar amb paper reciclat i
imprès per les dues cares (sempre que sigui possible), anar degudament signada pel
sol·licitant, ser original o degudament autenticada, en la forma establerta a la clàusula
3.1.

En el supòsit que, per error, s’incloguin documents del sobre C en el sobre B, la
proposta serà automàticament exclosa del procediment de valoració.
SERÀ OBLIGATORI LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ INCLOSA EN EL
SOBRE B EN FORMAT PAPER I SUPORT DIGITAL CD/DVD
Cada sol·licitant podrà presentar una única proposta. Tampoc es podrà subscriure cap
proposta d’unió temporal amb d’altres, si ho ha fet individualment o figura en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes.
Els sobres hauran d’anar identificats en el seu exterior amb la següent inscripció:
SOBRE “A”.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA CONCESSIO D’US
PRIVATIU D’UNA PARCEL•LA DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL
DESENVOLUPAMENT AMB CARÀCTER PROVISIONAL D’USOS D’UNA ZONA
D’ESTACIONAMENT D’AUTOCARAVANES
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En el supòsit que, per error, s’incloguin documents del sobre B en el sobre C, la
informació o millores aportades no serà considerada per a la valoració de les ofertes.

En l’esmentat sobre s’haurà d’incloure la següent documentació:
1.- Relació numerada dels documents que conté el sobre A i enunciada numèricament
amb indicació d’un número de fax i una adreça per si s’escau formular el corresponent
requeriment de la documentació que consta al sobre A.
2.- La documentació que acrediti la personalitat de l’empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan el licitador no actui en nom propi o es tracti de
societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o
entitat, i l’escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que
no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial.
3.- Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura
que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (conforme model
que consta al perfil del contractant municipal).
4.- Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què asseguri
que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Administració, previstes a l’art. 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
(conforme model que consta al perfil del contractant municipal).

6.- Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, assumint el
compromís de reposar la situació alterada pels usos provisionals al seu estat anterior,
sense dret a rebre cap indemnització.
7.- Acreditació de la solvencia tècnica i professional, econòmica i financera en els
termes disposats a la clàusula 3.2 del present plec
8.- Manifestar expressament la submissió del licitador a totes i cadascuna de les
exigències tècniques, econòmiques i administratives del plec de clàusules economic
administratives i de prescripcions tècniques.
SOBRE “B” DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA CONCESSIO D’US PRIVATIU
D’UNA PARCEL•LA DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL DESENVOLUPAMENT
AMB CARÀCTER PROVISIONAL D’USOS D’UNA ZONA D’ESTACIONAMENT
D’AUTOCARAVANES
En l’esmentat sobre s’haurà d’incloure la següent documentació:
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5.- Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en la que manifesti
el compromís de cessament definitiu dels usos provisionals objecte de la concessió i
enderrocar les obres i instal·lacions i el seu desallotjament quan l’Ajuntament ho acordi
amb la finalitat d’execució del planejament, sense dret a rebre indemnització ni per
aquests conceptes ni per la finalització del contracte d’arrendament o qualsevol altre
negoci jurídic que s’hagi celebrat.

-

Proposta de projecte de gestió i explotació, amb el contingut que es determina
en la clàusula 14 del plec de prescripcions tècniques.

-

Proposta de memòria valorada per a l’execució de les diferents obres i
instal·lacions necessàries per al desevolupament de les diferents activitats de
conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, que inclogui també el pla
de deconstrucció valorat amb el contingut de la clàusula 4 del plec de
prescripcions tècniques.

SOBRE “C” DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA PER A LA CONCESSIO D’US
PRIVATIU D’UNA PARCEL•LA DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL
DESENVOLUPAMENT AMB CARÀCTER PROVISIONAL D’USOS D’UNA ZONA
D’ESTACIONAMENT D’AUTOCARAVANES
1.- Proposta de millora del cànon establert en el present plec.
En la proposta es determinarà tant l’aportació i satisfacció del cànon en els dos
primers anys de carencia (si s’escau), com l’increment del cànon anual establert en la
clàusula 2.2 del present plec.
3.5 Obertura de les proposicions
Data i hora de la qualificació de la documentació administrativa (sobre “A”): el dia hàbil
següent a la finalització del termini de presentació de proposicions.
Data i hora de l’acte públic d’obertura de la proposició tècnica dels licitadors que conté
el Sobre “B“: quart dia posterior al dia de la qualificació de la documentació
administrativa.
Data i hora de l’acte públic d’obertura de la proposició econòmica dels licitadors que
conté el Sobre “C“: en el dia i hora establert per la Mesa de Contractació en l’acte
d’obertura del sobre “B“.

La mesa de contractació, a l’empara del que disposa l’art. 21 del Real Decret
817/2009, de 8 de maig, i per remissió de l’art. 60.2 del Decret 336/88, de17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, estarà integrada pels
següents membres:
a) President:
-l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació o membre de la mateixa en qui delegui
b) Vocals:
-

Portaveu del Grup municipal CIU
Portaveu del Grup municipal ERC
Portaveu del Grup municipal GUANYEM CUNIT
Portaveu del Grup municipal ICV
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3.6 Mesa de Contractació

-

Portaveu Grup municipal PSC
Portaveu Grup municipal PP
Portaveu Grup municipal C,s
Tècnic Superior Promoció Econòmica.
Arquitecte/a Municipal.
Secretari de la Corporació o be funcionari de la Corporació en qui delegui que
tingui entre les seves funcions l’assessorament juridic de la Corporació.
Interventor/a de la Corporació o be funcionari que tingui entre les seves
funcions el control econòmic-presupostari de la Corporació.

c) Secretari:
-

Funcionari que presti els seus serveis en l’òrgan de contractació.

3.7 Criteris objecte de valoració per a l’adjudicació de de la concessió
Els criteris a tenir en compte a l’hora de determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a la Corporació municipal són els que a continuació es determinen:
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
- Millora proposta de gestió i explotació (màxim 30 punts):
a) Disponibilitat de recursos tecnòlogics i humans al servei
dels usuaris de la concessió
màxim15 punts
-Accés gratuït a Internet
màxim 2 punts
-Atenció a incidències 24 hores
màxim 5 punts
-Presència de núm. treballador/a a les instal·lacions màxim 8 punts
màxim 15

-Instal·lació i utilització d’energies renovables
màxim 5 punts
-Propostes de millora de l’impacte ambiental
màxim 10 punts
(jardineria, arbrat, tancaments vegetals, entre d’altres)
CRITERIS OBJECTE DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
- Millores respecte de la proposta inicial de cànon (màxim 70 punts):

a) Aportació del cànon en els primers dos anys de durada de la concessió
(5 punts per cadascun dels anys, fins a 10 punts)
b) Millora del cànon anual (màxim 60 punts)
Es valorarà de conformitat amb la següent formula:
Per cada oferta es calcularà el “diferencial”, essent el diferencial:
“diferencial” = (cànon licitació – cànon ofertat)
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b) Millora proposta de memòria valorada d’obres i instal.lacions
punts

al millor diferencial se li atorgaran 60 punts
la resta d’ofertes se li atorgaran els punts aplicant la següent
formula:
(60 / millor diferencial) x diferencial oferta
NORMES GENERALS DE VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Les persones físiques o jurídiques que presentin proposta podran obtenir una
puntuació màxima de 100 punts.
La valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris indicats en
l’apartat anterior.
3.8 Garanties
3.8.1 Garantia provisional
No s’exigeix
3.8.2 Garantia definitiva
La garantia definitiva ve determinada per dos conceptes
a) De conformitat amb l’establert a l’art. 68 del Decret 336/88 de17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, és del 3% del valor
del domini públic objecte d’aplicació i que ve determinat a la clàusula 1.1 de la
part especifica del present plec, del presupost de les obres a executar

CAPITOL IV RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ADJUDICATARI DE
LA CONCESSIÓ DEMANIAL. DRETS I OBLIGACIONS
4.1 Drets específics del concessionari
-

El lliurament dels terrenys objecte de la concessió demanial d’ús privatiu per
part de l’Ajuntament de Cunit un cop formalitzada en document administratiu
l’adjudicació

-

Hipotecar el dret real de concessió, prèvia autorització de l’Ajuntament de
Cunit, garantitzant que l’hipoteca es cancelarà un cop finalitzada la concessió

-

La protecció jurídica de l’Ajuntament amb la finalitat que sigui respectat en la
seva condició de concessionari, fent prevaldre l’Ajuntament la seva autoritat
quan fos necessari amb la finalitat d’impedir qualsevol pertorbació en el normal
desenvolupament de l’activitat.

Codi Validació: 9WWKGN44DK7RYL49FNT43E2AC | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 23

b) De conformitat amb l’establert a l’art. 70.1 b) del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística,
constitució de la garantia corresponent a l’import de les obres de deconstrucció
de les instal·lacions i obres realitzades per a la prestació del servei, i tenint en
compte la valoració establerta pel concessionari en la proposta de la
corresponent memòria - projecte d’obres.

-

La devolució de la garantia definitiva un cop extingida la concessió.

-

Presentar per a la corresponent intervenció administrativa (ja sigui en règim
d’autorització ja sigui en règim de comunicació) el projecte executiu de les
obres a realitzar i el projecte de l’activitat a desenvolupar amb l’antelació
necessària i de conformitat amb el cronograma presentat per la concessionària.

-

Abonar les despeses derivades de l’obtenció de les llicències, permisos i
autoritzacions que, si s’escau, siguin necessàries per al desenvolupament de
l’activitat, així com dels tributs procedents.

-

Mantenir i conservar l’edificació, les obres i instal·lacions realitzades en
perfecte estat d’utilització, realitzant al seu càrrec els treballs de conservació i
manteniment i quantes reparacions siguin precises per a aquesta finalitat.

-

Destinar els terrenys objecte de cessió a l’activitat objecte de la concessió, amb
les modificacions que en el seu cas s’autoritzin amb posterioritat i en els termes
establerts pel present plec i, subsidiariament, pel Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

-

Excepcionalment i de manera puntual es podran autoritzar per la Corporació
municipal la realització d’activitats de caràcter extraordinari i, en tot cas,
relacionades amb l’objecte concessional i dins dels usos permesos

-

Assumir i fer front al pagament de les despeses corrents d’aigua, gas i
electricitat de les instal·lacions, així com la prestació del servei de neteja de les
mateixes, i, en el seu cas, les despeses derivades de la portada als punts de
serveis necessaris de les escomeses i serveis necessaris, mínims i
imprescindibles pel correcte funcionament de l’activitat.

-

Donar-se d’alta de l’IBI en el termini de dos mesos des de la formalització de la
concessió en document administratiu.

-

La deconstrucció de les obres i instal·lacions necessàries per a la prestació de
les diferents activitats un cop finalitzada la concessió sense dret a rebre cap
indemnització ni per aquest concepte ni pel cessament dels usos
provisionals, ja sigui per la finalització del periode concessional ja sigui pel
cessament anticipat de la concessió per l’execució de les determinacions del
planejament, i tot això de conformitat amb el pla de deconstrucció presentat

-

L’abonament del cànon concessional en temps i forma, tenint en compte el
disposat a la clàusula 2.2 del present plec o be la millora presentada per la
concessionària.

-

L’inici de l’activitat objecte de la concessió en els terminis establerts en el plec
de prescripcions tècniques o be en la proposta presentada per la
concessionària.

-

Adoptar les mesures de prevenció i precaució necessàries per evitar accidents i
perjudicis de tot ordre, essent responsable d’elles.
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4.2 Obligacions especifiques de l’adjudicatari

-

Respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i perjudicis per
accidents ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats o instruments
utilitzats en la prestació dels diferents serveis i activitats objecte de la
concessió, sens perjudici de les sancions administratives que es puguin derivar
i dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o de les companyies
aseguradores dels riscos.

-

Subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per respondre dels danys
generats per la prestació del servei per un import de 300.000 euros

-

El concessionari haurà de conservar les instal·lacions i obres realitzades en
perfecte estat d’utilització, destinar-les a l’ús pactat exclusivament i reparar al
seu càrrec els desperfectes ocasionats pels usuaris, tot això de conformitat
amb el pla de manteniment preventiu i correctiu presentat per la
concessionària.

-

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria fiscal, laboral, sanitària, de seguretat social i higiene en el treball.

-

Contractar el personal necessari per a la prestació de les activitats objecte de
la present concessió i amb aquesta finalitat haurà de presentar amb caràcter
previ a l’inici de la prestació del servei còpia dels contractes formalitzats i
mensualment còpia de la relació nominal dels treballadors (TC2) i còpia del
butlletí de cotització (TC1), així com còpia de les nòmines dels treballadors
afectes a la prestació del servei. Els contractes a formalitzar per l’adjudicatari
amb el personal necessari per a la prestació del servei tindran com a única
finalitat la prestació del servei objecte del present plec durant la vigència de la
concessio restant sense efecte un cop finalitzada la prestació del servei objecte
de la present concessió.. El personal afecte a aquesta activitat no tindrà cap
tipus de vinculació contractual amb l’Ajuntament de Cunit.

-

Aquelles altres establertes en la clàusula 19a del Plec de Prescripcions
Tècniques.

A la finalització del periode concessional, bé pel transcurs del termini establert bé per
extinció anticipada de la concessió per a l’execució de les determinacions del
planejament, el concessionari haurà de restituir els terrenys al seu estat original de
conformitat amb el pla de deconstrucció presentat i en el termini establert per la
Corporació municipal en l’acord d’extinció de la concessió de manera anticipada o bé
en l’acord adoptat amb aquesta finalitat un cop exhaurit el termini concessional per
l’òrgan competent.
4.4 Responsable de la concessió demanial
L’Ajuntament de Cunit en l’acord d’adjudicació de la concessió nomenarà un
responsable de la mateixa, encarregat de la supervisió del mateix i d’emetre les
corresponents instruccions per garantir la correcta execució de les actuacions que es
deriven del present plec i de la proposta presentada per l’adjudicatària.
En concret assumirà el responsable les funcions que a continuació es detallen:
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4.3 Restitució dels terrenys al seu estat original

Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari i amb aquesta finalitat podrà inspeccionar
les seves instal·lacions i també la documentació relacionada amb l’objecte del
contracte i dictar ordres per mantenir o restablir el nivell de les prestacions
ofertades.

-

Promoure i convocar les reunions que siguin necessàries per solucionar
qualsevol controvèrsia que pugui sorgir durant l’execució del contracte.

-

Resoldre les incidències que puguin sorgir durant l’execució de la concessió
seguint el procediment establert a l’art. 97 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

-

Proposar, en el seu cas, la imposició de penalitats assenyalant, en el seu cas,
la corresponent graduació.

-

Acordar, en el seu cas, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l’execució del pactat o be quan el concessionari dugui a terme actes u
omissions que comprometin la bona marxa del servei.

-

Informar en els expedients de reclamació dels danys i perjudicis a la
Corporació municipal.

-

Dirigir instruccions al concessionari sempre que no suposin una modificació del
contracte en vigor ni s’oposin a les disposicions en vigor o a les derivades del
plec i demés documents contractuals.

-

Informar en els expedients de devolució o cancel·lació de les garanties.

-

Conformar, si s’escau, les factures presentades pel concessionari de
conformitat amb l’establert a les Bases d’Execució del pressupost vigent i
emetre el corresponent informe de conformitat o disconformitat amb la
prestació determinada a la factura.

-

Qualsevol altre funció que li sigui atribuïda de manera expressa per l’òrgan
encarregat de l’adjudicació de la concessió i que tingui com a finalitat garantir el
compliment de les prestacions objecte del present plec.

CAPITOL V RÈGIM DE PENALITZACIONS
De conformitat amb l’art. 62.1 k) del Decret 336/88 i per aplicació supletòria en les
concessions demanials, l’art. 212 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, preveu la possibilitat que els plecs de clàusules administratives particulars
puguin preveure penalitats per als supòsits de compliment defectuós o parcial de les
prestacions o be que el plec reguli un sistema de penalitats diferents pels supòsits de
mora del contractista en el compliment de les prestacions del contracte.
Fent ús del que disposa l’esmentat precepte el sistema de penalitats pels supòsits de
compliment defectuós o parcial de les prestacions o bé pel retard en el compliment de
les prestacions es regirà pel que disposa el present plec.
Les penalitats, en tot cas, s’imposaran per l’òrgan competent per a l’adjudicació de la
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-

concessió, a proposta del responsable del contracte, que detallarà en la corresponent
proposta l’incompliment del contractista i la seva qualificació i, en tot cas, i prèviament
a la seva imposició, es donarà audiència al contractista.
5.1 Qualificació dels incompliments del contractista
Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del concessionari es
qualificaran en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt Greus.
Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte de la concessió que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions del plec i de la
proposta, comportant una deficient execució de les prestacions.
En tot cas tenen la consideració de lleus:

Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte de la concessió que comportin una infracció de
les condicions establertes en el present plec i la proposta presentada per l’adjudicatari
generant un perjudici tant als interessos municipals com als destinataris de les
activitats sense que posi en perill la prestació de les diferents activitats.
En tot cas tenen la consideració de greus:
a) el tractament reiterat incorrecte als usuaris o al personal de l’Ajuntament
relacionat amb l’execució del contracte.
b) la negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària.
c) la desobediència a les instruccions dictades pel responsable del contracte
municipal per garantir la correcta execució de les prestacions.
d) l’ofensa be de paraula be d’obra per part del personal al servei de la
concessionària, ja sigui als usuaris de les activitats ja al personal municipal.
e) la prestació de les activitats per part del personal al servei de la concessionària
sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies psicotròpiques.
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a) el tractament incorrecte als usuaris de les activitats proposades o al personal
de l’Ajuntament relacionat amb l’execució de la concessió.
b) la negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a
terme actuacions d’inspecció de les prestacions que constitueixen l’objecte de
la concessió.
c) la manca de manteniment de les obres i instal·lacions en les condicions
adequades de conservació i ús de conformitat amb el pla de manteniment
preventiu i correctiu presentat per la concessionària
d) En general, qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu al
servei objecte de prestació.

f)

la manca de manteniment reiterada de les instal·lacions objecte de la concessió
en les condicions adequades de conservació i ús de conformitat amb el pla de
manteniment preventiu i correctiu presentat per la concessionària
g) incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social
h) la reiteració en la comissió d’infraccions greus
i) qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte de la concessió que
comportin una infracció de les condicions concessionals generant un perjudici
tant als interessos municipals com als destinataris de les activitats sense que
posi en perill la prestació de les mateixes.
Es qualifiquen com a molt greus, l’incompliment de les prestacions establertes en el
plec de clàusules o en l’oferta presentada per l’adjudicatària que posi en perill la
prestació de les activitats generant una lesió dels interessos municipals.
En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) la coacció o amenaça formulada pel personal al servei de l’empresa
concessionària al personal municipal encarregat de la inspecció del servei o
afecte al mateix o als usuaris de les diferents activitats
b) l’incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
c) la manca de presentació de la sol·licitud de la llicència d’obres o activitats.
d) la manca d’inici de les activitats en el termini establert en el plec de en la
proposta presentada per l’adjudicatari.
e) la manca de manteniment de les instal·lacions en les condicions adequades de
conservació i ús, posant en perill la seguretat de les persones i la salubritat
pública.
f) la manca d’abonament del cànon concessional en temps i forma de conformitat
amb l’establert a la clàusula 2.2 del present plec o, en el seu cas, en la
proposta presentada pel concessionari.
g) incompliment reiterat de les obligacions laborals i de seguretat social
h) l’incompliment de destinar l’edificació a les activitats objecte d’adjudicació

a) lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 1.000,00
euros.
b) greus, es podran imposar penalitzacions de 1001,00 euros fins a 3.000,00
euros.
c) molt greus, es podran imposar penalitzacions de 3001,00 euros fins a
20.000,00 euros.
L’Ajuntament de Cunit podrà optar indistintament per la resolució del contracte o bé per
la imposició de penalitats.
INFORMACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE
CAPITOL I REGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1.1.- Objecte de la concessió contracte
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El concessionari accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:

L’objecte de la concessió bé determinat a la clàusula 1.1 de la part especifica del
present plec.
D’acord amb l’art. 116.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, les
qualitats i característiques tècniques de les prestacions objecte del present contracte
venen determinades a la memòria i a resta de documentació que integra el projecte
concessional.
1.2.- Naturalesa Jurídica
En tractar-se d’un ús privatiu del domini públic la present concessió té caràcter
administratiu de conformitat amb el disposat als arts. 53 i ss del del Decret 336/88 de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals.

-

-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques
( preceptes bàsics i la resta amb carácter supletori )
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local ( preceptes bàsics )
Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vidents en matèria de Règim Local ( preceptes bàsics )
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
Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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.
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 fos derogat per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals.
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal.
Resta de normativa sectorial reguladora de l’objecte de la concessió
Normativa privada objecte d’aplicació a l’expedient.

1.3.- Òrgan de contractació
L’òrgan competent per a l’adjudicació de la present concessió demanial és la Junta de
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Pel que fa al règim jurídic aplicable, aquesta concessió demanial es regirà per la
següent normativa:

Govern local de la Corporació municipal de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes Sector Públic.

1.4.- Àmbit funcional
El concessionari no podrà destinar l’immoble a d’altres activitats i finalitats que les
establertes en l’adjudicació de la concessió, amb les modificacions que, en el seu cas,
s’autoritzin amb posterioritat i en els termes establerts pel present plec i
subsidiàriament pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
1.5.- Vigència de la concessió
La vigència de la concessió així com les pròrrogues del termini inicial venen definides
en la clàusula 1.4 i dins de la informació especifica del present plec.
1.6 Perfil del contractant.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a l’activitat contractual i les
concessions demanials atorgades per l’Ajuntament de Cunit, aquest disposa a la
pàgina web Corporativa del perfil del contractant que disposa les dades relatives a
l’activitat contractual municipal com les licitacions i adjudicacions dels contractes i la
seva formalització i qualsevol altre informació útil en matèria de contractació i
concessional.
1.7 Jurisdicció competent

CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
2.1 Risc i ventura de l’adjudicatari
L’execució de la present concessió demanial es durà a terme a risc i ventura de
l’adjudicatari-concessionari, que assumeix la responsabilitat civil, laboral, social i fiscal
que tingui causa en l’execució de la present concessió.
El concessionari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs objecte de la
present concessió i de les prestacions i treballs realitzats, així com de les
conseqüències que es deriven per a l’Administració o per a tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució dels treballs,
obligant-se a l’abonament immediat i a la reparació dels danys i perjudicis ocasionats,
be directament be a través de la pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a
contractar.
L’Administració municipal eludeix tot tipus de responsabilitat com a conseqüència de
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De conformitat amb l’establert a l’art.8.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, seran els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona els competents per a conèixer i resoldre les qüestions
litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes i extinció de la present
concessió, renunciant l’adjudicatari a qualsevol fur o privilegi.

qualsevol dany o perjudici que el prestatari de les activitats pugui ocasionar arrel de
l’execució de les activitats, per la qual cosa, se’l considerarà com a únic responsable.
2.2 Tarifes
Les tarifes a satisfer pels usuaris per les diferents activitats prestacionals seran
aprovades anualment per l’òrgan competent per a l’adjudicació de la concessió,
començant a comptar el termini anual a partir de l’atorgament de la corresponent
llicència d’activitats o comunicació prèvia en funció del règim d’intervenció objecte
d’aplicació.
Les tarifes objecte d’aplicació inicialment seran incorporades a la proposta per part
dels sol·licitants i seran aprovades amb l’adjudicació del títol concessional.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Presentació d’ofertes
Podran presentar ofertes:

També podran concórrer unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a
l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins a
l’adjudicació del títol concessional, i essent necessari per a la seva concurrència el
compliment del que disposa el paràgraf segon de l’apartat segon de l’art. 59 del Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3.2 Convocatòria per a la presentació de proposicions
Els plecs de clàusules econòmic administratives i de prescripcions tècniques que
regeixen aquesta concessió així com el projecte d’usos provisionals aprovat per
l’Alcaldia de la Corporació municipal es troben a disposició de les persones
interessades en concórrer a la licitació de la present concessió demanial al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Cunit accessible a través de la pàgina web
www.cunit.cat. Així mateix es recomana a les empreses interessades que remetin un
correu electrònic a l’adreça secretaria@cunit.cat als efectes de que puguin ser
informats de qualsevol incidència que pugui sorgir en el procés de licitació.
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a) Les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en
cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada al
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o
professional que sigui exigible per a la realització de les activitats proposades
c) Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea
hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica
Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa estrangera
admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb
l’Administració, ens, Organisme o entitats del sector públic assimilables en
forma anàlogues i demés requisits de l’art.44LCSP.

Els plecs de clàusules econòmic administratives i de prescripcions tècniques així com
el projecte concessional també podran ser obtinguts en format paper al Departament
de Secretaria de la Corporació municipal situat al carrer Major núm.12 del municipi de
Cunit, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres previ abonament de la
corresponent taxa municipal.
3.3 Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran, en dies laborables, en el Registre General de la
Corporació municipal en el termini assenyalat en la clàusula 3.3 dins de la informació
especifica del present plec.
Quan les ofertes es presentin per correu, s’haurà d’anunciar la seva presentació per
Fax a l’Ajuntament, el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest
darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les ofertes, així com també a
l’adreça electrònica secretaria@cunit.cat, en cas contrari no serà admesa si es rebuda
amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Malgrat això,
transcorreguts deu dies naturals des de l’esmentada data, no serà admesa en cap cas.
D’acord amb el que estableix l’art. 80 del Reial Decret 1098/2001, els licitadors
presentaran les seves propostes en TRES SOBRES TANCATS de conformitat amb el
que disposa la clàusula 3.3 dins de la informació especifica del present plec.
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules
administratives, i el fet de presentar-les suposa l’acceptació per part del licitador de
totes les clàusules dels plecs anteriorment esmentats sense condició o reserva.
3.4 Mesa de Contractació: composició i actuacions
3.4.1 Composició
La composició de la Mesa de Contractació ve determinada a la clàusula 3.5 de la part
específica del present plec.

- Qualificació de la documentació continguda en el Sobre “A“
La Mesa de Contractació, presidida pel President de la Corporació, o membre en qui
delegui, i els vocals que reglamentàriament correspongui, procedirà el primer dia hàbil
següent a la finalització del termini per a la presentació de proposicions a l’obertura del
Sobre A que conté la documentació a la que fa referència la clàusula 3.4 de la part
especifica.
Pel que fa a l’expressada qualificació, el President ordenarà l’obertura dels sobres A i
el Secretari certificarà la relació de documents que figuren en cadascun d’ells.
Si s’observessin defectes materials en la documentació presentada, la mesa podrà
concedir, si ho considera adient, un termini no superior a dos dies hàbils perquè el
licitador esmeni l’error. L’esmentada concessió es durà terme via fax tenint aquest
mitjà plena eficàcia per considerar-se fet el requeriment. A aquest efectes el licitador
inclourà en el sobre A un document on deixi constància del núm. de fax corresponent a
efectes de dur a terme la comunicació d’esmenes.
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3.4.2 Actuacions

Si transcorregut el termini el licitador no subsana l’esmena, la sol·licitud quedarà
exclosa definitivament del procés de licitació.
La subsanació haurà de presentar-se en el Registre General omplint la corresponents
instancia i exposant l’aportació de la documentació corresponent.
- Acte públic d’obertura del sobre “B“
L’acte d’obertura del sobre “B“ és públic i es durà a terme el quart dia natural següent
al dia establert per a la qualificació de la documentació administrativa a les 12 a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i en aquest es consideraran citats els licitadors
mitjançant aquesta clàusula.
La mesa de contractació donarà compte de les propostes que han estat admeses i
s’ordenarà l’arxiu, sense obrir el sobre B que conté la proposta tècnica de les ofertes
rebutjades per no haver esmenat el defecte en temps i forma o be perquè contenien
defectes no esmenables.
S’invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè
demanin les explicacions que considerin necessàries, i la mesa farà els aclariments i
les contestacions pertinents.
A continuació, i seguint l’ordre de presentació, el president de la mesa obrirà els
sobres B i llegirà en veu alta les ofertes de les proposicions admeses, donant-se
trasllat de les propostes tècniques als Serveis Tècnics Municipals a fi i efecte que en el
termini de tres dies naturals emetin el corresponent informe –els tècnics que
informaran l’esmentada proposta son els que integren la Mesa de Contractació -.
Un cop finalitzat l’acte s’aixecarà la corresponent acta deixant constància de tot
l’actuat, la qual serà signada per tots els membres assistents i els licitadors presents.

- Acte públic d’obertura del sobre “C“
L’acte públic d’obertura del sobre “C“ tindrà lloc en el dia, hora i lloc que determini la
mesa de contractació en l’acte d’obertura del sobre “B“, es procedirà en l’esmentat
acte a la lectura de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals i un cop llegit
l’informe es procedirà a l’obertura del sobre “C“ dels licitadors admesos.
La mesa podrà acordar el trasllat de la documentació inclosa en el sobre “C“ al
Departament d’Intervenció municipal per a la determinació de la puntuació que es
derivi de l’aplicació dels criteris de valoració automàtica o be procedir la mateixa a la
determinació de l’esmentada puntuació, be en el mateix acte be en el termini màxim de
dos dies naturals següents, reunint-se amb aquesta finalitat les vegades que els seus
membres considerin adients. Amb aquesta finalitat, be els tècnics municipals be la
pròpia mesa, podran sol·licitar als licitadors els aclariments que estimin adients.
Un cop finalitzat l’acte s’aixecarà la corresponent acta deixant constància de tot
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En l’esmentat acte es deixarà constància del dia, hora i lloc d’obertura del sobre “C“,
donant-se per emplaçats els licitadors signataris i en quant a la resta de licitadors, es
comunicarà el dia, hora i lloc via fax en el número designat en el document que consta
en el sobre “A“.

l’actuat, la qual serà signada per tots els membres assistents i els licitadors presents.
La mesa de contractació elevarà a l’òrgan de contractació la proposta provisional
d’adjudicació corresponent que en tot cas haurà d’incloure la ponderació dels criteris
d’adjudicació establerts a la clàusula 3.7 de la informació especifica del present plec.
3.5 Adjudicació de la concessió i formalització
L’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte requerirà al licitador, per a què, en
el termini de deu dies hàbils, presenti la documentació a la que fa esment l’art. 151.2
del TRLCSP. Si el licitador no presenta l’esmentada documentació s’entendrà que ha
retirat la seva proposta i es procedirà a recavar la documentació al licitador següent.
L’òrgan competent haurà d’adjudicar la concessió dins dels cinc dies hàbils següents a
la recepció de la documentació.
L’òrgan competent no podrà declarar deserta la convocatòria quan hi hagi alguna
oferta que compleixi els requisits que preveu el present plec.
La concessió haurà de formalitzar-se en un termini no superior a quinze dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació de la concessió.
3.6 Despeses del contracte
L’adjudicatari resta obligat al pagament de les despeses obligatòries de la publicitat de
la licitació i adjudicació del contracte, de conformitat amb alló establert a l’art. 67.2 g)
del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en els termes que disposa la clàusula 1.8
de la part especifica del present plec.

D’acord amb les disposicions establertes a l’art. 87.4 del Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com les
rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al
corresponent expedient. Un cop adjudicat el contracte i formalitzat el mateix, i
transcorreguts els terminis per a la interposició del corresponent recurs sense que
s’hagin interposats els mateixos, la documentació que acompanya a les proposicions
romandrà a disposició dels licitadors.
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la resolució de la
Comissió Nacional d’avaluació i Tria documental de la Generalitat de Catalunya, de
data 11 de juliol de 2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb els
contractes administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, l’Ajuntament de
Cunit procedirà a la destrucció total de la documentació transcorregut el termini d’un
any des de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució.
CAPITOL IV MODIFICACIÓ DEL TITOL CONCESSIONAL
4.1 Causes
La modificació de la concessió objecte del present plec i de conformitat amb l’establert
a l’art. 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, aplicable
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3.7 Tractament i custòdia de la documentació aportada pels licitadors que no resultin
adjudicataris.

supletòriament únicament podrà tenir lloc en els supòsits i en la forma prevista en els
arts.105 i ss de l’esmentada normativa.
4.2 Procediment
En quant al procediment per a la modificació és l’establert a l’art.108 i 211 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.
CAPITOL V EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
5.1 Causes d’extinció
La concessió s’extingirà per la caducitat de la mateixa pel venciment del termini de
vigència inicial de la mateixa o be de les prorrogues concedides en la forma establerta
en el present plec o be per l’execució de les determinacions del planejament urbanístic
tenint en compte el caràcter provisional i a precari dels usos objecte de la present
concessió.
Son causes d’extinció anormal de la present concessió demanial les següents:
qualsevol de les infracciones tipificades com a molt greus
renúncia del concessionari
mort o incapacitat sobrevinguda del concessionari individual o extinció de la
personalitat jurídica
- la resolució judicial que així ho acordi.
- la existència d’un millor dret d’un tercer envers el bé objecte de la concessió
demanial
- mutu acord
- cessament de l’ús provisional
- les altres establertes a l’article 100 de la Llei 33/2003, de Patrimoni de les
Administracions Públiques.
L’extinció de la concessió per alguna de les causes anteriorment esmentades, excepte
les que resten qualificades com a infraccions molt greus que es seguirà el procediment
establert a al capitol cinquè de la part especifica del present plec, requerirà la incoació
del corresponent expedient administratiu en el que haurà de constar:
1.- determinació de la causa que pugui comportar l’extinció de la concessió,
amb indicació si aquesta és o no imputable al concessionari
2.- tràmit d’audiència al concessionari
3.- resolució de l’òrgan competent declarant l’extinció de la concessió
4.- fixació, si s’escau, de la indemnització per danys i perjudicis.
L’extinció per mutu acord procedirà quan, si no concorre cause imputable a l’interessat,
raons d’interés públic o d’altres de caràcter excepcional justifiquen la no continuïtat de
la concessió.
Pel que fa a la renúncia per part del concessionari, l’Administració municipal tindrà dret
a indemnització per part del concessionari tenint en compte els perjudicis que la
mateixa li origina, i comportarà en tot cas la incautació de la garantia definitiva.
En el cas que l’Ajuntament de Cunit hagi de resoldre la concessió demanial per
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cessament de l’ús provisional en ocasió de l’execució del planejament urbanístic, el
concessionari haurà de restituir els terrenys al seu estat original de conformitat amb el
pla de deconstrucció presentat i en el termini establert per la Corporació municipal en
l’acord d’extinció de la concessió de manera anticipada o bé en l’acord adoptat amb
aquesta finalitat un cop exhaurit el termini concessional per l’òrgan competent.
L’incompliment del pla de deconstrucció comportarà automàticament la incautació de
la part de la garantia definitiva corresponent a aquest concepte, de conformitat a
l’assenyalat en la clàusula 3.8.2.b)
El concessionari s’entén que reconeix i acata la facultat de l’Ajuntament per acordar i
executar per si mateix, el llançament de les instal.lacions i dependències que ocupa,
en qualsevol cas d’extinció de la concessió, si el concessionari no efectua
voluntàriament la seva desocupació en el moment corresponent. El procediment per
portar-ho a terme tindrà caràcter estrictament administratiu i sumari i, consistirà en la
instrucció del corresponent expedient amb audiència a l’interessat i resolució en la qual
s’advertirà que la desocupació s’ha de produir en el termini màxim de deu dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la notificació. Transcorregut l’esmentat termini si el
concessionari no ha procedit a la desocupació queda facultat expressament l’Alcaldia
per adoptar l’acord de llançament.
CAPÍTOL VI CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
6.1 Els drets atorgats, podran ser cedits a tercers, sempre que es compleixin les
condicions establertes en l’article 226 del TRLCSP, i específicament els següents:

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.
6.2 El concessionari podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació,
de conformitat a les determinacions compreses en l’article 227 del TRLC i
específicament les següent:
L'adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'Administració la
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es
pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant suficientment l'aptitud
d'aquest per executar-la per referència a els elements tècnics i humans de què
disposa ia la seva experiència. En el cas que el subcontractista tingués la classificació
adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la
comunicació d'aquesta circumstància eximirà al contractista de la necessitat de
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a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent hagi efectuat la seva explotació durant almenys una cinquena part
del termini de durada del contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessió es
produeix trobant-se l'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de
liquidació.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència
que sigui exigible,

justificar l'aptitud d'aquell. L'acreditació de l'aptitud del subcontractista podrà
realitzar-se immediatament després de la celebració del subcontracte si aquesta és
necessària per atendre a una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de
mesures urgents i així es justifica suficientment
Cunit, a data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
Montserrat Carreras García

DILIGÈNCIA: El Secretari que subscriu, informa favorablement el present Plec de
clàusules administratives particulars, en compliment del que disposa l’article 275.1. c)
del 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 i la DA Segona apartat Setè paràgraf segon del
Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Cunit, a data de la signatura electrònica
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El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté

