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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1a. Objecte i límit de la concessió. És objecte del present plec la concessió
demanial per a l'ús privatiu de parades del Mercat municipal de Teià (en endavant, mmt),
situat a la Plaça de Catalunya, 6, com a comerç bàsic.
L'objecte de la concessió té la codificació següent en el vocabulari comú dels contractes
públics:
Nomenclatura del contracte:
CPV: 55900000-9 Serveis comercials al por menor
CPA: 47.00 Serveis de comerç al por menor.

-

Aquesta concessió comporta les comeses següents:
-

L'execució d'obres i instal·lacions d'adaptació necessàries i la dotació de mitjans
materials, mobiliari, instal·lacions i equipament de les dependències, de manera
que es compleixi amb els requisits establerts en el Plec de Condicions
Administratives Particulars i en tota la normativa i disposicions vigents que siguin
aplicables.

-

L'obtenció de les corresponents llicències d'Obra i Obertura, la Qualificació
Ambiental, quan correspongui, i les altres autoritzacions administratives
necessàries per a la prestació dels serveis propis de l'ús comercial, mitjançant la
redacció prèvia i presentació de la documentació tècnica exigida per a l'obtenció
de les mateixes.

-

La prestació i explotació de la concessió de l'ús de forma permanent, així com la
neteja general de maquinària, instal·lacions, dependències del local i entorn
d'aquest que es vegi afectat, lavabos i magatzems, així com la gestió de
l'aprovisionament corresponent.

-

La gestió informàtica i de comunicacions del servei que es presti en cada cas.

Clàusula 2a. Descripció del bé sobre el qual es proposa la constitució de la
concessió. El Mercat municipal d’abastament és un bé de domini públic, destinat al
servei públic de titularitat municipal.

Clàusula 3a. Relació de parades disponibles al Mercat Municipal de Teià: Divisió del
contracte en lots i núm. de lots.
Lots

Parada

Superfície m2

Usos

1

1-3

7

Els determinats a la clàusula 3a dels Plecs Tècnics.

2

8-10 i 12-14

13

Venda de pesca salada, olives, conserves i llegums
determinats a la clàusula 3a de Plecs Tècnics.

3

16-18

5,9

Venda de Flors determinats a la clàusula 3a de Plecs
Tècnics.
3

4

5-7-9

11,18

Peix, marisc i congelats de peix determinats a la clàusula
3a de Plecs Tècnics.

Clàusula 4a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica
administrativa com a concessió demanial, d’acord amb l’article 59 i següents del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives particulars serà d’aplicació
la normativa següent:
a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
b) Reglament general del Mercat Municipal de Teià, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de data 22/11/2012 i publicat al BOPB de data 18/02/2013.
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
d) Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques
e) Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals
f) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP, en
endavant)
g) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP, en endavant), aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
h) Real Decreto 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector públic.
i) Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública (DOGC núm. 5495, del
30/10/2009).
j) Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals.
k) Altres disposicions administratives aplicables.
l) En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.
Clàusula 5a. Necessitat, idoneïtat i eficiència de la concessió. L'interès d'aquesta
concessió és cobrir les necessitats de proveïment comercial de la població, procurant
coherència, funcionalitat i accessibilitat de les dotacions i equipaments, així com la seva
equilibrada distribució entre les diferents parts del municipi, atenent amb la seva ubicació
a què es fomenti una adequada articulació i vertebració i s'atengui a la integració i
cohesió social a la població.
D'acord amb el que disposa la disposició addicional desena de la Llei 7/1996, de 15 de
gener, d'Ordenació del comerç minorista, sobre planificació urbanística dels usos
comercials, es pretén la satisfacció de les necessitats de compra de la població en una
entorn de proximitat, amb especial atenció a aquells ciutadans que per qualsevol raons
tenen dificultats de desplaçament, evitant en tot el possible els problemes de mobilitat i
desplaçaments derivats de les concentracions comercials fora dels nuclis urbans.
La concessió també té com a objectiu la posada en valor dels sòls de titularitat municipal.
Clàusula 6a. Termini de la concessió. El termini de la concessió serà de 15 anys, de 5
anys o de 2 anys, a opció del licitador, comptats des del dia hàbil següent a la
formalització de la concessió o a la data indicada expressament.
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No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar per mutu acord de les parts, i de forma
expressa abans de la seva finalització, sempre que la duració total de la concessió,
inclosa la pròrroga, no excedeixi de 10 anys per a la segona opció i de 4 anys per a la
tercera opció i que la pròrroga no superi el termini fixat originàriament.
La pròrroga no podrà produir-se, en cap cas, per consentiment tàcit entre les parts.
En cas de no prorrogar mútuament per qualsevol de les parts s’haurà de comunicar,
expressament per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos abans de finalitzar el
període.
Si vençut el contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la
continuïtat de la prestació a realitzar pel concessionari com a conseqüència d'incidències
resultants d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació produïdes en el
procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic per no interrompre la
prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del nou
contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar les restants
condicions de la concessió, sempre que l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi
publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització de la
concessió originari.
Clàusula 7a. Cànon de la concessió. El cànon d’adjudicació mínim per al termini de la
concessió serà l’establert als quadres següents:
Lots

Parades

Cànon adjudicació a 15 anys

Cànon anual

1

1-3

5.000 €

615,72 €/any

2

8-10 i 12-14

5.000 €

1.143,48 €/any

3

16-18

5.000 €

527,76 €/any

4

5-7-9

5.000 €

1.055’52 €/any

Lots

Parades

Cànon adjudicació a 5 anys

Cànon anual

1

1-3

2.000 €

615,72 €/any

2

8-10 i 12-14

2.000 €

1.143,48 € /any

3

16-18

2.000 €

527,76 €/any

4

5-7-9

2.000 €

1.055’52 €/any

Lots

Parades

Cànon adjudicació a 2 anys

Cànon anual

1

1-3

0€

615,72 €/any

2

8-10 i 12-14

0€

1.143,48 €/any

3

16-18

0€

527,76 €/any

4

5-7-9

0€

1.055’52 €/any

El cànon que satisfarà el concessionari s'integra pel cànon d’adjudicació, que serà l'ofert a la
licitació per l'adjudicatari, i el cànon anual, que serà com a mínim l’establert a l’Ordenança
Fiscal 23 per als llocs de venda fixos al Mercat municipal.
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El cànon d'adjudicació es meritarà amb la formalització de la concessió. El cànon anual es
meritarà el dia 1 de gener de l'exercici que correspongui i el seu pagament s’haurà de realitzar
de forma trimestral amb domiciliació bancària.
Els cànons de les concessions s'imputaran a l'aplicació pressupostària núm. 55001 de l'estat
d'ingressos del Pressupost municipal vigent per a cada anualitat.
El valor estimat del contracte és de 70.137’20 €, de conformitat amb el càlcul següent: suma del
cànon d’adjudicació a 15 anys més la suma del cànon anual multiplicat per 15.

Clàusula 8a. Règim de pagaments. El termini de pagament del cànon d’adjudicació serà
d’un mes des de la notificació de l’adjudicació de la concessió i prèviament a la seva
formalització.
El termini de pagament del primer trimestre de cànon anual serà també d’un mes des de
la notificació de l’adjudicació de la concessió i prèviament a la seva formalització.
Clàusula 9a. Despeses. Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses
causades per la licitació de la concessió i, en concret, el pagament dels anuncis de
licitació i adjudicació, fins i tot els publicats amb tarifa d'urgència.
Aniran a càrrec del concessionari les despeses corresponents a l’atorgament de la
concessió i tots els impostos, taxes i arbitris que es derivin de l’adjudicació i formalització
de la concessió.
Així mateix, l’adjudicatari es farà càrrec, si escau, del dipòsit de garantia per a la prestació
de la concessió davant de qualsevol organisme oficial o companyia de serveis que així ho
requereixi.
Clàusula 10a. Jurisdicció competent. Les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan
de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs de reposició i el
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la normativa d’aplicació.

CAPÍTOL II
LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ
Clàusula 11a. Procediment i forma d’adjudicació. Aquest contracte s’adjudicarà per
procediment obert, de conformitat amb els articles 156 i següents de la LCSP i segons
allò establert en l’article 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Clàusula 12a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, solvència
tècnica i econòmica i no estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració de les assenyalades en l’article 71 de la LCSP.
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El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió temporal
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant l’Ajuntament
i compleixi amb el que preceptua l’article 65 de la LCSP.
La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de
manera íntegra i incondicionada les clàusules d’aquest plec, el Plec de prescripcions
tècniques i la declaració responsable que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’Ajuntament.
Clàusula 13a. Publicació de l’anunci de licitació. L’obertura del termini de presentació
de proposicions es farà pública mitjançant la inserció d’un anunci de licitació en el Perfil
de contractant a la seu electrònica del Web municipal.

Clàusula 14a. Lloc i termini de presentació de les proposicions. Els interessats en
prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins el termini d’un mes,
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant.
Les proposicions es presentaran al Registre de l'Ajuntament de Teià (c. Pere Noguera,
12, 08329 Teià) en horari de 09.00 h. a 14.00 h., de dilluns a divendres.
Clàusula 15a. Forma de presentació de les proposicions. Les proposicions per
prendre part en la licitació es presentaran amb una instància, en paper imprès per les
dues cares, i en sobres tancats i signats sobre el tancament pel licitador o per la persona
que el representi. Els sobres podran estar lacrats i en la seva part exterior hi figurarà de
manera clara la identificació del licitador amb els seus noms i cognoms o la raó social de
l’empresa i inclourà necessàriament una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil,
a efecte de notificacions.
La presentació de les sol·licituds de participació porta implícita l’autorització per
incorporar les dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament de Teià,
d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Teià garanteix
la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que recull, així com
la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat
d'aquestes dades. Per a l'exercici dels drets reconeguts al nou RGPD, l’interessat podrà
adreçar-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament (c. Pere Noguera, 12, 08329
Teià, indicant clarament en l'assumpte: “Exercici de Drets de Protecció de Dades”.
Clàusula 16a. Contingut de les proposicions.
El sobre núm. 1. Documentació administrativa. Portarà com a títol: “Documentació
administrativa que es presenta a la licitació del procediment obert per a l’adjudicació de la
concessió demanial de parades del Mercat Municipal de Teià.”
El licitador haurà de fer constar a l’exterior del sobre el núm. de lot i parada al qual
presenta la seva oferta.
Aquest sobre contindrà els documents següents:
a) Declaració responsable: Els licitadors hauran d’incloure una declaració
responsable en què facin constar que no es troben incursos en cap de les
prohibicions per contractar de l’article 71 de la LCSP. Comprendrà el fet d’estar al
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corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de no tenir deutes en
període executiu amb l’Ajuntament de Teià i de compliment de les seves
obligacions envers la Seguretat Social o Mutualitat obligatòria imposades per les
disposicions vigents, sens perjudici que aquest requisit s’hagi d’exigir abans de
l’adjudicació al licitador amb proposta d’adjudicació. Comprendrà, també, el
consentiment per a que l’Ajuntament de Teià pugui sol·licitar les dades relatives al
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l’Agència
Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, respectivament, que
disposa de la solvència econòmica-financera i tècnica-professional exigida en el
plec, de la documentació acreditativa de la capacitat jurídica. La declaració
s’ajustarà al model que consta com a Annex I d’aquest plec.
Sobre número 2. Oferta tècnica. El sobre número 2 portarà com a títol: “Oferta tècnica
que es presenta a la licitació del procediment obert per a l’adjudicació de la concessió
demanial de parades del Mercat Municipal de Teià.”
El licitador haurà de fer constar a l’exterior del sobre el núm. de lot i parada al qual
presenta la seva oferta.
Aquest sobre contindrà el document següent:
1.- Memòria d’empresa: contindrà la descripció del producte a comercialitzar, pla
de màrqueting (caldrà aportar plànol i/o imatges, descripció dels materials a
utilitzar i especificacions tècniques de l’equipament), viabilitat econòmica de la
concessió (no es podrà consignar el cànon d’adjudicació ofert), innovació
(elements nous que aporten un valor afegit al projecte), RRHH (organigrama i
llocs de treball a crear) i s’indicarà si és un projecte consolidat.
2.- Memòria valorada o altre document tècnic que pugui esdevenir legalment
necessari en el cas que s’hagin d’executar obres d’adaptació o condicionament
del lloc o parada.
Sobre número 3. Oferta econòmica. El sobre número 3 portarà com a títol: “Oferta
econòmica que es presenta a la licitació del procediment obert per a l’adjudicació de la
concessió demanial de del Mercat Municipal de Teià.”
El licitador haurà de fer constar a l’exterior del sobre el núm. de lot i parada al qual
presenta la seva oferta.
Aquest sobre contindrà el document següent:
a) Oferta econòmica, subscrita d'acord amb el model que s'adjunta com annex II,
degudament signada.
Cap licitador no podrà subscriure cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha
fet individualment o constar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta condició
implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell.

Clàusula 17a. Notificació electrònica. Els licitadors rebran un avís de notificació
electrònica de tots els actes d’aquest procediment a l’adreça de correu electrònic
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comunicada, també es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat el número de
telèfon mòbil.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteixi la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-Notum del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Les notificacions electròniques s’entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s’ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.

Clàusula 18a. Mesa de Contractació. La mesa de contractació estarà integrada pels
membres següents:

PRESIDENT
• Titular: Andreu Bosch Rodoreda, alcalde o regidor en qui delegui.
VOCALS
•
•
•

Titular: Luis Fernando Martínez Zurita, secretari o persona que legalment el
substitueixi.
Titular: Anna Moreno Castells, Interventora, o persona que legalment la
substitueixi.
Titular: Lídia González Prado, tècnica de Recursos Humans o persona que
legalment la substitueixi.

SECRETARI/A
• Titular: Cristina Jiménez Vicente, administrativa Serveis Econòmics o
persona que legalment la substitueixi.
La composició de la Mesa haurà de publicar-se en el Perfil de contractant amb una
antelació mínima de set dies respecte a la reunió que hagi de celebrar-se per la
qualificació de la documentació referida en el sobre 1.
Podrà formar part de la Mesa personal funcionari interí únicament quan no existeixin
funcionaris de carrera suficientment qualificats i així s'acrediti en l'expedient.
La Mesa de contractació es considerarà vàlidament constituïda si ho està pel president, la
secretària de la Mesa, el secretari de l’Ajuntament i el/la interventor/a Municipal o
persones que els substitueixin.

Clàusula 19a. Qualificació de la documentació inclosa al sobre número 1. La mesa
es reunirà en acte no públic per qualificar la documentació inclosa en els sobres número
1, en el despatx de regidors, a les 13 hores del següent dia hàbil al de la finalització del
termini de presentació de proposicions.
Si s’observessin deficiències esmenables, s’atorgarà al licitador un termini de tres dies
hàbils per esmenar-les.
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Si les deficiències observades no fossin esmenables, la qualificació serà negativa i la
proposició quedarà exclosa de la licitació.
Clàusula 20a. Obertura d’ofertes tècniques. L’obertura del sobre núm. 2 es celebrarà
en acte no públic a la Casa Consistorial, en el despatx de regidors, a les 13 hores del
cinquè dia hàbil al de la finalització del termini de presentació de proposicions.
L’acte començarà amb l’exposició per part de la presidència de la mesa del número de
licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació inclosa
als sobres número 1. S’indicaran els licitadors, les proposicions dels quals hagin estat
admeses, aquelles en les quals s’hagin observat deficiències esmenables i les que hagin
estat rebutjades, amb indicació de les causes que motiven l’exclusió.
A continuació s’obriran els sobres número 2 dels licitadors les proposicions dels quals
hagin estat admeses. Per deixar constància de tot s’aixecarà un acta que reculli de
manera breu les incidències.
La Mesa de contractació lliurarà la documentació inclosa en els sobres núm. 2 a la
tècnica de Promoció Econòmica Municipal, per tal de realitzar la valoració tècnica dels
criteris d’adjudicació, que haurà d’emetre el corresponent informe-valoració en el termini
de 10 dies hàbils, a l’obertura dels sobres núm. 2.
Clàusula 21a. Obertura d’ofertes econòmiques i proposta d’adjudicació. L’obertura
del sobre número 3 es celebrarà en acte públic a la Casa Consistorial, prèvia
convocatòria al Perfil de contractant. La valoració del sobre núm. 2 es publicarà al Perfil
de contractant i es farà pública a la Mesa.
El termini màxim d’obertura de les proposicions és d’un mes comptat des de la data de
finalització del termini de presentació.
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:
-

Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer
clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta.
No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
Variïn substancialment el model de proposició establert.

El canvi o omissió d'algunes paraules del model, amb la condició que l'un o l'altra no
alterin el seu sentit, no serà causa bastant per al rebuig de la proposició. La manca de
signatura de la proposició per persona amb poders suficients podrà ser esmenada en el
termini de 24 h., a comptar de la notificació verbal de l'existència del defecte, feta per la
Mesa de contractació en el mateix acte d’obertura de les proposicions. La no esmena
d’aquest defecte és causa de no acceptació de l’oferta del licitador.
Abans de formular la proposta d’adjudicació, la Mesa podrà demanar els informes tècnics
que consideri necessaris i que guardin relació amb l’objecte de la concessió.
L'informe de proposta d'adjudicació haurà de:
1) Classificar per ordre decreixent el resultat.
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2) Motivar l'oferta més avantatjosa.
3) Raonar la proposta de l'adjudicatari indicant:
- Característiques proposades
- Avantatges que ofereix
- Diferències amb els altres licitadors.
4) Relacionar els motius d'exclusió dels altres licitadors.

Emesos, si escau, els corresponents informes, la Mesa prèvia exclusió, si escau, de les
ofertes que no compleixin els requeriments del plec, formularà la proposta d’adjudicació a
favor del licitador que hagués presentat l’oferta amb la millora relació qualitat-preu per a
l’Ajuntament, per aplicació dels criteris d’adjudicació indicats a la clàusula següent, o bé,
proposarà que el procediment sigui declarat desert, cas aquest en què s’han de motivar
les raons en les quals es fonamenta aquella proposta.
Clàusula 22a. Criteris d’adjudicació. Les proposicions seran valorades d’acord amb els
criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 146 de la LCSP. La
puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels
criteris següents:
CRITERIS
1
2
3

Memòria d’empresa
Durada de la concessió
Cànon d’adjudicació

Fins a:
15
36

PUNTS
49
51

1. Valoració de la Memòria d’empresa
a) Projecte comercial, descripció del producte i pla de màrqueting: caldrà aportar
plànol i/o imatges, descripció dels materials a utilitzar i especificacions
tècniques de l’equipament.
b) Viabilitat econòmica (no es podrà consignar l’oferta econòmica)
c) Innovació: Elements nous que aporten un valor afegit al projecte.
d) RRHH: Organigrama i llocs de treball a crear
e) Projecte consolidat
Total

Punts

2. Valoració de la durada de la concessió
15 anys
5 anys
2 anys

Punts
15
5
2

15
10
7
7
10
49

3. Cànon d’adjudicació: es valorarà segons la fórmula M x (Cval-Cref) ÷ (Cmax-Cref)
- Cval serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del concessionari i a favor de l’Ajuntament
que es valora.
- Cref serà el tipus de sortida del cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del concessionari i a
favor de l’Ajuntament.
- Cmax serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del concessionari i a favor de
l’Ajuntament més gran entre els concurrents.
- M és 36, el màxim de punts que es poden obtenir per millora del cànon.
En cas que el cànon ofertat pel concessionari Cval sigui igual al cànon de referència Cref, el valor
dels punts obtinguts pel cànon serà 0.
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L'oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels
criteris indicats en aquesta clàusula.
Si existeix un empat l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor d'aquella
empresa que en el moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva
plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas que
diverses empreses licitadores que justifiquen trobar-se en aquesta situació, tindrà
preferència en l’adjudicació de la concessió el licitador que disposi del percentatge
superior.
Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedirà a realitzar un sorteig
entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la mecànica
que estableixi la mesa de contractació. En qualsevol cas, aquest sorteig serà públic.
En la valoració, per determinar que una proposició no pot ser complerta per tenir valors
anormals o desproporcionats, es consideraran globalment la totalitat de criteris objectius
fixats i es contrastaran amb l’oferta presentada, sens perjudici de l’obligada audiència al
licitador. S’estarà a allò establert a l’article 149 de la LCSP i a l’article 85 del RGLCAP.

CAPÍTOL III
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ
Clàusula 23a. Requeriment de documentació al licitador amb l'oferta més
avantatjosa. La Mesa de Contractació requerirà al licitador que ha obtingut la millor
puntuació perquè, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació, la
presentació de la següent documentació:
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador: Fotocòpia del
document nacional d’identitat, degudament compulsada, per acreditar la
personalitat del licitador o persona que el representi legalment.
Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució de l’entitat
adaptada, en tot cas, a la legislació vigent i testimoni de la seva inscripció en el
Registre oficial corresponent. En aquesta escriptura haurà d’acreditar-se que la
finalitat o activitat de la societat té relació directa amb l’objecte del contracte.
Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió Europea
o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, certificació d’inscripció en
algun dels registres que assenyala l'apartat 3 de l’annex II del RGLCAP.
Per la resta de persones jurídiques estrangeres:
- Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es refereix
l’article 10 del RGLCAP.
- Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre
corresponent, amb designació d’apoderats o representants per a les seves
operacions.
En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per la qual se
sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per
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totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte,
amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre
al licitador.
Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es
presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per part
d’un traductor jurat amb títol suficient.
b) Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el licitador no
actuï en nom propi o quan comparegui en representació d’una societat o d’una
persona jurídica, haurà d’acompanyar un poder notarial per representar a la
persona o entitat en nom de la qual concorre davant l’Administració, i una
fotocòpia compulsada o legitimada per un notari del seu DNI, o del document que,
en el seu cas, el substitueixi reglamentàriament. El poder haurà d’estar inscrit en
el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal la
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 94.1
apartat 5 del Reglament d’aquest registre.
Les escriptures d’apoderament i constitució hauran de ser compulsades. Per
efectuar la compulsa a l’Ajuntament de Teià caldrà presentar una còpia autèntica
o certificada i fotocòpia de l’Escriptura Pública de Poder i de l’Escriptura Pública
de Constitució de la Societat, així com la resta d’escriptures que es considerin
necessàries per acreditar la capacitat jurídica i la representació del licitador.
c) Si escau, declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme
les circumstàncies reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades o, en el seu cas, en un certificat comunitari de
classificació, no han experimentat cap variació. En el supòsit que no siguin
aportats pel mateix licitador, la incorporació d’aquests certificats al procediment es
farà d’ofici per l’òrgan encarregat de l’examen de les proposicions, el qual
sol·licitarà directament al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades la
seva expedició per mitjans electrònics.
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI), les empreses inscrites en aquest registre no han d’aportar
els documents i les dades que hi figuren.
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el
procediment d’adjudicació en curs.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació
que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la
classificació empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del
darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la
qual no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de
contractar que estableix l’article 71 de la LCSP, no s’ha donat de baixa en la
matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està
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al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives
a la Seguretat Social.
d) Acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i
professional de l’empresa/ari:
Solvència financera. S’acreditarà pel mitjà següent:
-

La disposició d'una assegurança d'indemnització per responsabilitat civil,
vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, per un import no inferior a
300.000 €, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució de la
concessió. Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador que presenti un
compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de
l'assegurança exigida, compromís que haurà de fer efectiu dins el termini de
deu dies hàbils a què es refereix l'article 150 de la LCSP.

Solvència tècnica i professional. S’acreditarà pel següent mitjà:
-

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys,
relacionats amb l’objecte de la concessió, que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats
s'acreditaran mitjançant declaració responsable adjuntant còpia dels
documents que acreditin la seva realització.

-

Quan el concessionari sigui una empresa de nova creació, la seva solvència
tècnica i professional s’acreditarà mitjançant declaració responsable indicant la
maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per a l’execució de la
concessió, adjuntant la documentació acreditativa pertinent.

e) Confidencialitat: Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades
presentades en els apartats de personalitat i solvència del sobre núm. 1 són, a
parer de les empreses licitadores, confidencials i respecte de la documentació
tècnica del sobre núm. 2. No tindran en cap cas caràcter confidencial els
documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic.
f)

Es determina l’import de la garantia definitiva, aplicant el 5 per 100 sobre la
quantitat de cànon d’adjudicació ofert més l’import de cànon anual de totes les
anualitats ofertes.

g) Aportació dels certificats que acreditin el compliment de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social a l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la
Seguretat Social, respectivament i altres administracions.
Aquests certificats s’hauran d’aportar cada vegada que el contractista sol·liciti la pròrroga
del contracte.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa
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documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
No obstant, si l’òrgan de contractació considera que cap de les proposicions és
admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació, podrà proposar declarar desert el
procediment de licitació.
En tot cas, el requeriment de documentació s’haurà d’efectuar en el termini màxim d’un
mes, comptat des de l’obertura de les ofertes.

Clàusula 24a. Adjudicació. L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre
dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida, segons
clàusula anterior, de forma motivada i fixant i concretant els termes de la mateixa.
La notificació de l'adjudicació motivada, juntament amb l'informe que va servir de base
per adjudicar si existís, s'efectuarà a tots els licitadors simultàniament a l'adreça que
haguessin designat en presentar les seves proposicions.
En la notificació s'indicarà el termini en què ha de procedir-se a la formalització.
L’adjudicació es publicarà al Perfil de contractant (article 63 de la LCSP).

Clàusula 25a. Perfeccionament de la concessió. La concessió es perfeccionarà amb la
seva formalització. A partir d’aquest moment, l'adjudicatari i l'Ajuntament resten obligats al
seu compliment, i els són d'aplicació les disposicions vigents sobre contractació
administrativa en relació a la resolució, rescissió i denúncia dels contractes i responsabilitats en què incorrin en el seu compliment.

Clàusula 26a. Formalització de la concessió. La concessió es formalitzarà mitjançant
atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe la Secretaria de la
corporació, en el termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció
de la notificació d’adjudicació als licitadors i candidats.
El contracte es formalitzarà en escriptura pública si així ho demana l’adjudicatari; en
aquest cas les despeses que generi la formalització aniran pel seu compte.
La formalització es publicarà al Perfil de contractant.
Clàusula 27a. Renúncia a l’atorgament de la concessió i desistiment del
procediment d'adjudicació per l'Administració. En el cas en què l'òrgan de
contractació desisteixi o renunciï a l’atorgament de la concessió ho notificarà als
candidats o licitadors, podent-se acordar abans de la formalització, havent de compensar
als candidats o licitadors per les despeses en què haguessin incorregut, en la forma
prevista en l'anunci o en el plec o d'acord amb els principis generals que regeixen la
responsabilitat de l'Administració, si escau.
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CAPÍTOL IV
RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS DE LA CONCESSIÓ
Clàusula 28a. Coneixement per part del concessionari de la concessió i de les
seves normes reguladores. El desconeixement de la concessió en qualsevol dels seus
termes, dels documents que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota
índole promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s’ha
pactat, no eximirà al concessionari de l’obligació del seu compliment.
Clàusula 29a. Incidències de la concessió. Amb caràcter general, l'òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, declarar la
responsabilitat imputable al concessionari arran de l'execució de la concessió, suspendre
l'execució, acordar la seva resolució i determinar els seus efectes.
L'exercici d'alguna prerrogativa es tramitarà mitjançant expedient contradictori, que
comprendrà, preceptivament, les actuacions següents:
a) Proposta de l'Administració o petició del concessionari.
b) Informe del departament competent i audiència al concessionari, a evacuar en tots
dos casos en un termini de deu dies hàbils.
c) Informe, si escau, de la Secretaria a evacuar en el mateix termini anterior.
d) Resolució motivada de l'òrgan que hagi atorgat el contracte i posterior notificació a
l'adjudicatari.
Tret que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la tramitació de les incidències no determinarà la paralització de la concessió.
Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.

CAPÍTOL V
OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS, ECONÒMIQUES I DE PROTECCIÓ DE DADES
Clàusula 30a. Obligacions fiscals, laborals, socials i administratives. El
concessionari estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el treball, integració social de les
persones amb discapacitat, igualtat efectiva de dones i homes, de protecció de dades de
caràcter personal i en matèria mediambiental.
Haurà de presentar, en compliment de l’article 16 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, el Pla de Seguretat i Salut i un Pla organitzatiu i de
funcionament dels serveis, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques i donar
compliment a l’article 24 de la Llei i al Reial Decret 171/2004.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del concessionari restarà subjecte a la
normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Clàusula 31a. Protecció de dades. La presentació de les sol·licituds de participació
porta implícita l’autorització per incorporar les dades personals en els sistemes
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d’informació de l’Ajuntament de Teià, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada
cas. L'Ajuntament de Teià garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de
caràcter personal que recull, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i
organitzatiu, que vetllin per la seguretat d'aquestes dades.
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD), els licitadors
queden informats i presta el seu consentiment perquè les dades facilitades siguin
incorporades al tractament d’expedients de contractació, amb la finalitat de donar
compliment al tràmit d’aquesta convocatòria. L’interessat podrà exercir els drets d’accés,
rectificació o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries
per a la finalitat perquè van ser recollides. També podrà sol·licitar el dret a la limitació i
oposició del tractament en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la
seva situació particular.
L’interessat podrà exercir els drets referits anteriorment, en el termes i condicions
previstes en la legislació, acreditant la seva identitat dirigint-se per escrit a
l’AJUNTAMENT DE TEIÀ, o sol·licitant-lo mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a
secretaria@teia.cat.

CAPÍTOL VI
EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ
Secció primera
Disposicions generals
Clàusula 32a. Responsable de la concessió. Es designarà un responsable de la
concessió al que correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació
pactada.
Clàusula 33a. Inici de la concessió. El concessionari iniciarà l'execució de la concessió el
dia que a aquest efecte s'indiqui i, com a màxim, en el termini de quinze dies hàbils,
explicats des de l'endemà a la formalització.
Clàusula 34a. Execució i responsabilitat del concessionari. El contracte s’executarà
amb subjecció a l'establert en les seves clàusules i en els plecs, d’acord amb les
instruccions que per a la seva interpretació donés al concessionari l'òrgan de
contractació.
El concessionari serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i serveis
realitzats, així com, de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l'execució de la concessió.
Aquesta concessió està subjecta als principis que s’han de respectar obligatòriament:
a) Que s'atorgui salvant els drets de propietat i sense perjudici d'altres.
b) Que la finalitat per a la qual s'atorga sigui concreta.
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c) Que el termini no excedeixi els 25 anys.
d) Es considera sempre implícita la facultat de l'ens local de resoldre les concessions
abans del seu venciment, si ho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes
d'interès públic. En aquests supòsits, el concessionari ha de ser rescabalat dels
danys que se li hagin produït.
e) L'ens local pot inspeccionar en tot moment els béns objecte de concessió i les
instal·lacions i/o construccions.
f) El concessionari ha d'establir les garanties suficients per tal d'assegurar el bon ús
dels béns i/o instal·lacions.
Clàusula 35a. Subcontractació. No s’admet la subcontractació. La concessió haurà de
ser executada per l’adjudicatari d’acord amb el que preveu l’article 215 de la LCSP.
Clàusula 36a. Assegurança de responsabilitat civil. El concessionari assumeix la plena
responsabilitat civil fins i tot davant de tercers, que es derivi del compliment o
incompliment contractual i a l'efecte s'obliga a tenir contractada l’assegurança
corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques, i de conformitat amb la
normativa aplicable.
Clàusula 37a. Responsabilitat del concessionari. El concessionari serà responsable de
la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats,
així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució de la
concessió.
Clàusula 38a. Mesures cautelars. Quan el concessionari o el personal que tingui al seu
càrrec incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de
l'execució de la concessió, l'Ajuntament li podrà exigir l'adopció de mesures concretes i
eficaces per aconseguir o restablir l'ordre i el ritme adequats en l'execució del que s'ha
pactat, sense perjudici del que es disposa al RGLCAP i resta de normativa aplicable sobre el
compliment dels terminis i les causes de resolució de la concessió o norma legal que el
pugui substituir.
Clàusula 39a. Retard en l’execució. Sense perjudici de la resolució de la concessió per
incompliment de les obligacions per part del concessionari, l'Alcaldia o la Regidoria
delegada podrà aplicar les següents penalitats per demora en l’execució de les obres, la
implantació dels serveis, o el tancament injustificat del punt de venda:
a) Per cada dia de demora en el compliment del termini de finalització de les obres
d’adequació, fins a 300 € per dia.
b) Per incompliment d'altres obligacions que impliquin retard en els terminis pactats o
pel tancament injustificat, fins 200 € per dia.
Clàusula 40. Infraccions. 1. Infracció molt greu. Es considerarà infracció molt greu:
a) El retard o l’impagament de, com a mínim, dues mensualitats als treballadors a
carrer de l’empresa/ari adjudicatària/ari, d’acord amb allò establert en l’article 29.1
del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
2. Infracció greu. Es considerarà infracció greu:
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a) No posar a disposició del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
els TC1 i TC2 mensuals dels treballadors contractats per a l’explotació de la
concessió.
Secció segona
Servei defectuós o mal executat
Clàusula 41a. Danys causats com a conseqüència de l'execució. El concessionari
serà responsable durant l'explotació de la concessió dels danys i perjudicis directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu
càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització.
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats
pel concessionari, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els
danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.
Serà per compte del concessionari l’obligació d’indemnitzar els danys que s'originin a
tercers.

CAPÍTOL VII
MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
Clàusula 42a. Modificació de la concessió. Només podrà ser modificada per raons
d'interès públic, en els supòsits de l’article 205 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 191 de la LCSP, en l’expedient de modificació se seguirà el
següent procediment:
a) Haurà de donar-se audiència al contractista.
b) L’acord que s’adopti per l'òrgan de contractació posarà fi a la via administrativa i
serà immediatament executiu.

CAPÍTOL VIII
EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
Clàusula 43a. Causes d’extinció. L’extinció de la concessió es produirà pel seu
compliment, i la resta d’actes posteriors, o bé per la seva resolució.
Secció primera
Compliment de la concessió
Clàusula 44a. Compliment de la concessió. L'Administració determinarà si la prestació
realitzada pel concessionari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva
execució i compliment, requerint, si escau, l’esmena dels defectes observats en ocasió de
la seva recepció. Si els treballs efectuats no s’adeqüen, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables al concessionari, podrà rebutjar-la quedant exempt de l’obligació de
pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
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Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al concessionari la subsanació
d’aquests defectes.
Acabat el termini de garantia sense que l'Administració hagi formalitzat alguna de les
objeccions o la denúncia que es refereixen els apartats anteriors, el concessionari
quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada.
El concessionari tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es
formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada.
L’adjudicatari revertirà les obres i instal·lacions en finalitzar la concessió i deixarà lliures i
vacus, a disposició de l'Administració, dins el termini establert, els béns objecte de la
concessió, i reconeixerà la potestat d'aquesta per acordar i executar per si el llançament.
Secció segona
Resolució de la concessió
Clàusula 45a. Resolució de la concessió. Són causes de resolució de la concessió a
més de les assenyalades en l'article 211 de la LCSP, la regulació establerta al capítol VII
del Reglament general del Mercat Municipal de Teià, i la següent:
Quan, posteriorment a la formalització del contracte, el concessionari incorri en
alguna de les prohibicions per contractar.
La resolució de la concessió produirà els efectes legalment establerts i, en el supòsit
d'incompliment per causes imputables al concessionari, els següents:
a) Incautació de les garanties definitives.
b) Reintegrament a càrrec del concessionari de la despesa que resulti de la nova
adjudicació o realització en relació a l'anterior, de la qual porti causa, i dels altres
danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi a l'import de la garantia
incautada.
c) Retenció d'elements del concessionari, si es creu oportú.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al concessionari perquè pugui
formular al·legacions, i se sol·licitarà dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya, si el concessionari formula oposició, i l'òrgan de contractació
resoldrà el que calgui.
En tot cas, l'òrgan de contractació adoptarà les mesures oportunes per a la seva
liquidació, de conformitat amb la normativa de contractes del Sector Públic.
L'extinció de la concessió no genera pel concessionari el dret a indemnització o
compensació de cap classe.
Clàusula 46a. Efectes de la resolució. La resolució de la concessió donarà dret al
concessionari, en tot cas, a percebre el preu dels serveis que efectivament hagués
realitzat conforme al contracte i que haguessin estat rebuts per l'Administració.
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En el supòsit de suspensió de la iniciació de la concessió per temps superior a sis mesos,
el concessionari només tindrà dret a percebre una indemnització del 5 % del preu
d'aquell.
En el cas de la lletra b de l'article anterior el concessionari tindrà dret al 10 % del preu
dels treballs pendents de realitzar en concepte de benefici deixat d'obtenir.

Clàusula 47a. Intervenció de la concessió. Si de l'incompliment de la concessió per
part de l'empresari se'n deriva una pertorbació greu del servei i no reparable per altres
mitjans en el servei, i l'Administració no decideix la resolució de la concessió, aquesta
Administració pot acordar la intervenció del servei fins que la pertorbació desaparegui.
Les conductes greus que impliquen la intervenció del servei, sense perjudici de la sanció
que correspongui, son les següents:
-

-

La desobediència per part del concessionari de les disposicions de l'Ajuntament
sobre la conservació i manteniment del lloc de venda i de les seves instal·lacions
quan posi en perill la prestació del servei o la seguretat dels usuaris.
La resistència del concessionari a realitzar reformes preceptives ordenades per
l'Ajuntament.
Les que causin lesions o perill imminent a la seguretat, la salubritat i els interessos
legítims dels usuaris.

Quan el servei sigui pertorbat per causes fortuïtes o de força major, que el concessionari
no pugui superar pels seus propis mitjans, l'actuació substitutòria de l'Administració no
comportarà també actuacions sancionadores.
En tots els casos, la intervenció del servei de l'ens pot tenir un abast parcial o total
respecte de les obligacions incompletes. La intervenció del servei durarà fins que el
concessionari estigui en condicions, a criteri de l'Ajuntament de seguir la gestió normal
del servei.
Clàusula 48a. Actuacions per a l’extinció de la concessió. Un cop extingit el contracte
per qualsevol causa, la concessió revertirà a l'Ajuntament, així com el conjunt de béns
mobles que s'hi hagin incorporat de forma permanent i sense els quals, podria perdre la
seva naturalesa, sense que el concessionari pugui retirar res més que aquells béns que
es considerin no revertibles, i sense indemnització o contraprestació de cap classe al seu
favor.
En produir-se l’extinció de la concessió, el concessionari haurà de deixar lliures i vacus, a
disposició de l’Administració, dins el termini establert, els béns objecte de la concessió, i
l’Ajuntament tindrà la potestat per acordar-ne i executar-ne, en cas necessari, el
llançament.
La reversió de la instal·lació haurà de realitzar-se lliure de qualsevol tipus de càrrega o
gravamen i en el moment de produir-se tots els béns s'han de trobar en perfecte estat de
conservació.
Els espais, locals i instal·lacions de tot tipus així com el material en ús, hauran de ser
aptes per a la seva utilització i en conseqüència, per poder continuar prestant el servei.
De la recepció de la concessió, l'Ajuntament n'aixecarà acta de reversió en presència del
concessionari. A l'acta esmentada s'indicarà l'estat de conservació dels béns revertits,
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especificant-se els deterioraments que presentin. Si hi haguessin deterioraments
imputables al concessionari, l'acta pot servir de base per iniciar l'expedient corresponent,
en el qual s'ha de concretar l'import de les reparacions necessàries que s'exigeixin al
concessionari, i que pot executar amb càrrec a la fiança constituïda.
Aquesta recepció ha de tenir lloc en el termini de 30 dies, comptats a partir de la data de
l'extinció de la concessió.
Acabada la concessió, l'Ajuntament passarà a ocupar, sense solució de continuïtat, les
instal·lacions objecte de reversió, extingint-se, llevat de pacte exprés amb l'Ajuntament,
els drets reals o personals que poguessin exercir terceres persones sobre la concessió i
sense que l'Ajuntament assumeixi els contractes de treball que pogués haver concertat el
concessionari per a l'exercici de la seva activitat empresarial. Aquesta circumstància s'ha
de fer constar, de forma expressa, en els contractes laborals que subscrigui el
concessionari, sense que, per tant, pugui de cap manera entendre's aplicable allò que
preveu el capítol III de l'Estatut dels treballadors.
Finalitzada la concessió es pot, si convé, autoritzar la continuació de l'activitat fins que es
produeixi una nova adjudicació.
Tres anys abans, o amb anterioritat, si les circumstàncies ho fessin necessari,
I'Ajuntament podrà passar revista a l'estat en què es troba la concessió, i pot ordenar, si
convé, aquelles mesures oportunes per tal que, al lliurament de les instal·lacions,
mantinguin les condicions necessàries per al compliment de la finalitat a què són
destinades.
Clàusula 49a. Termini de garantia. El termini de garantia previst per la concessió serà
d’un mes comptat des de la seva finalització.
Clàusula 50a. Cancel·lació de garantia constituïda. Finalitzat el termini de garantia
l'Ajuntament procedirà a la devolució de la garantia constituïda.
Clàusula 51a. Enumeració dels documents que integren el contracte. Tindran
caràcter contractual els documents següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Plec de clàusules administratives particulars
Plec de prescripcions tècniques particulars
Adjudicació, certificada per la Secretaria de l'Ajuntament, incloent l’oferta.
Resguard de la garantia definitiva
Contracte.

Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda
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Annex núm. I
Declaració responsable relativa al compliment dels requisits previs per a contractar
(arts. 140 i 141 LCSP)
En/Na....................................................................................................................., amb DNI
núm. ............................................................., actuant en nom propi/en representació de
l’entitat................................................................................................................., amb CIF
núm. ............................................................, faig constar:
1) Que la societat (en cas que el licitador sigui una societat) es troba vàlidament constituïda i que
conforme al seu objecte social pot presentar-se a la licitació, i que el signant de la declaració ostenta
la deguda representació.
2) Que disposa de la corresponent classificació, en el seu cas, o que compleix els requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions establertes en els
plecs.
3) Que té plena capacitat d’obrar i que no es troba incurs/a en cap dels supòsits de prohibició de
contractar per si mateix/a ni per extensió com a conseqüència de l’aplicació de l’art. 71.3 LCSP. Les
prohibicions de contractar s’estableixen a l'article 71 LCSP i són les següents:
a) Haver estat condemnat/da mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme, constitució
o integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita, finançament il·legal dels
partits polítics, tràfic d’essers humans, corrupció en els negocis, tràfic d'influències, suborn,
prevaricació, fraus, negociacions i activitats prohibides als funcionaris, delictes contra la
Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, malversació,
blanqueig de capitals, delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del
patrimoni històric i el medi ambient, o a la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de
professió, ofici, indústria o comerç.
b) Haver estat sancionat/da amb caràcter ferm per infracció greu en matèria professional, de
falsejament de la competència, d’integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no discriminació
de les persones amb discapacitat, o d’estrangeria, de conformitat amb l’establert en la
normativa vigent; per infracció molt greu en matèria mediambiental, d'acord amb l'establert en
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació ambiental; en la Llei 22/1988, de 28 de juliol,
de Costes; en la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels espais naturals i de la flora i
fauna silvestres; en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i residus d'envasos; en la Llei
10/1998, de 21 d'abril, de residus; en el Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i en la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i control
integrats de la contaminació; o per infracció molt greu en matèria laboral o social, d'acord amb
el disposat en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, així com per la infracció greu prevista en l'article
22.2 del mateix text.
c) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat/da insolvent en
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, tret que en aquest hagi adquirit
l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat
en la sentència de qualificació del concurs.
d) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que reglamentàriament es determinin; o
en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no complir el requisit de que al menys el 2 per
cent dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat, de conformitat amb l’article 42
del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
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Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les
condicions que reglamentàriament es determinin; o en el cas d'empreses de més de 250
treballadors, no complir amb l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat d'acord amb el que
disposa l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i
homes.
En relació amb el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, es
considerarà que les empreses es troben al corrent en el mateix quan els deutes estiguin
aplaçats, fraccionats o s’hagués acordat la seva suspensió amb motiu de la seva impugnació.
e) Haver incorregut en falsedat a l'efectuar la declaració responsable a que es refereix l'article
146 o al facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i solvència, o haver
incomplert, per causa que li sigui imputable, l'obligació de comunicar la informació que
correspongui en matèria de classificació i la relativa als registres de licitadors i empreses
classificades.
f) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció administrativa
ferma, conformement al previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, o en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels
supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres
del govern i dels alts càrrecs de l'administració general de l'Estat o de les respectives normes
de les Comunitats Autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques o tractar-se de qualsevol dels càrrecs
electes regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes establerts en la mateixa.
h) Haver contractat a persones respecte de les quals s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'incompliment a que es refereix l'article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació
dels conflictes d'interessos dels membres del govern i dels alts càrrecs de l'administració
general de l'Estat o en les respectives normes de les Comunitats Autònomes, per haver passat
a prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les
competències del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data de cessament en el
mateix.
A més de les previstes a l’apartat anterior, són circumstàncies que impediran als empresaris
contractar, en les condicions establertes a l’article 73 les següents:
-

-

-

Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació,
o haver impossibilitat l'adjudicació del contracte al seu favor per no emplenar l'establert en
l'apartat 2 de l’article 150 dintre del termini assenyalat intervenint dol, culpa o negligència.
Haver deixat de formalitzar el contracte, adjudicat al seu favor, en els terminis previstos a
l’article 153 per causa imputable a l’adjudicatari.
Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloent-hi les condicions
especials d'execució establertes d'acord amb l'assenyalat en l'article 202, quan aquest
incompliment hagués estat definit en els plecs o en el contracte com infracció greu, i concorri
dol, culpa o negligència en l'empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats
o a la indemnització de danys i perjudicis.
Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses a l’article 3 de la present llei.

4) Que autoritza a l’Ajuntament de Teià i presta el seu consentiment per a sol·licitar les dades
relatives a identitat, per acreditar la personalitat del licitador o persona que el representi legalment i
relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l’Agència Tributària i
a la Tresoreria General de la Seguretat Social, respectivament i altres administracions.
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5) Que designa com a adreça de correu electrònic a efectes de notificacions la
següent:............................................................
6) Que el licitador, empreses filials o empreses vinculades, no realitzen operacions financeres en
aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista de països elaborada per
les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o forà
d’ells i que hagin estat declarades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
(Lloc, data i signatura del licitador)
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Annex núm. II
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na...................................................................... amb NIF núm. ..............................., en
nom propi (o en representació de l’empresa ........................................................, CIF
núm. ..................., domiciliada a ....................... carrer ....................................., núm.
..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la concessió demanial de
parades del Mercat Municipal de Teià es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que
accepta íntegrament.
DURADA DE LA CONCESSIÓ. El licitador oferta per una durada de la concessió de:
 15 anys

 5 anys

 2 anys

CANON OFERT. Es podrà ofertar a més d’una parada, fixant l’ordre de prioritat:

Lots

Parada

GRUP DE PRODUCTES A LA
VENDA (1)

CANON ADJUDICACIO
PARADA

1

1-3

Els determinats a la clàusula 3a
dels Plecs Tècnics.

2

8-10 i 12-14

Venda de pesca salada, olives,
conserves i llegums determinats
a la clàusula 3a de Plecs
Tècnics.

3

16-18

Venda de flors, determinats a la
clàusula 3a de Plecs Tècnics.

4

5-7-9

Peix, marisc i congelats de peix
determinats a la clàusula 3a de
Plecs Tècnics.

(Lloc, data i signatura del licitador)

(1) Caldrà que el licitador concreti algun grup dels productes que es detallen a la clàusula 3a
del Plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta convocatòria.
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