PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS
CONTRACTACIÓ PRIVADA-PROCEDIMENT OBERT

TRANSMISSIÓ DE L'INDIVÍS DEL 6,797% LA PARCEL·LA RESULTANT
1.1B DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-89d ERNEST
LLUCH/VALLDEIX
NÚM. EXPEDIENT VND02-06/2018

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS

A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: Venda de l'indivís del 6,797% de la parcel·la
resultant 1.1b del Projecte de Reparcel·lació de la UA-89d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX" de Mataró.
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: DOS- CENTS SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS SIS EUROS (275.306
€, IVA exclòs) amb el següent desglossament:
Concepte
Pressupost de licitació

Import (IVA
exclòs)
275.306 euros

IVA
57.814,26 euros

Import total (IVA
inclòs)
333.120,26 euros

C.- TERMINI D’EXECUCIÓ MÀXIM: 6 MESOS per a formalitzar l’escriptura pública des de la
signatura del contracte de compra-venda.
D.- Pròrrogues: No
E.- LLOC D’EXECUCIÓ: Mataró.
F.- LOTS: No aplica.
G.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix.
H.- GARANTIA DEFINITIVA: No procedeix.
I.- TERMINI DE GARANTIA: No procedeix.
J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: No.
K.- CONDICIONS DE CAPACITAT: Veure clàusula 6 del present Plec.
L.- SOLVÈNCIA: Veure clàusula 6 del present Plec.
M.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Data límit: 04 de juliol de 2018
Hora límit: fins les 13hores
Format i lloc de presentació: A través de dos (2) sobres en format paper, que s’anomenaran
Sobre 1 i 2, que hauran de presentar-se a la següent adreça:
C/ Pablo Iglesias núm. 63, 2a planta, despatx 10, de Mataró.
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N.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES:
Lloc: Sala de Juntes de PUMSA
Data: 11 de juliol de 2018, a les 13 hores
O.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES: segons Annex núm. 5 del present Plec.
P.- MODEL DE L’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES:
Segons Annex núm. 4 del present Plec.
Q.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: Veure clàusula 23.
R.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No, fins que no estigui formalitzada la venda en escriptura pública.
S.- TRAMITACIÓ: Concurs obert, tot i que l'indivís de la finca no té la condició de patrimoni
municipal del sòl propietat de PUMSA, i per tant, no existeix obligació legal de convocar un
concurs, amb la determinació de garantir la màxima transparència i el respecte als principis de
publicitat, concurrència, no discriminació i igualtat de tracte, es procedeix voluntàriament a la
tramitació del present concurs en els termes establerts al present Plec de Clàusules Particulars i,
supletòriament, pels principis continguts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, i especialment els que regeixen els procediments oberts no harmonitzats.
T.- PUBLICITAT: Perfil de Contractant. Accessible a través de la següent adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA
U.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS: Els
dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’articularan a través del Perfil del Contractant de
PUMSA, allotjat a la Plataforma de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i
hauran de formular-se, com a molt tard, 12 dies abans de que finalitzi el termini per presentar les
ofertes.
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del
present procediment serà publicada al Perfil del Contractant, incloent els pertinents aclariments i
esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar-lo de forma periòdica per estar
informats de l’estat de situació del procediment de contractació.
També es realitzarà mitjançant aquesta plataforma, la comunicació als licitadors presentats a la
licitació de la documentació relativa a la capacitat i solvència empresarial (sobre núm. 1) que, si
s’escau, ha de ser esmenada o completada abans de l’obertura en acte públic del sobre núm. 2.
La publicació d’aquesta informació en el tauler d’anuncis de la plataforma té plena validesa als
efectes del contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a
partir d’aquesta publicació.
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Aquesta informació no es comunicarà per cap altre mitjà, per això, és responsabilitat dels
licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter
immediat l’avís de la nova informació disponible.
Aquesta subscripció ha d’efectuar-se de manera concreta i específica per a cadascuna de les
licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat actualment
anomenat “Voleu que us informem de les novetats?”.
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS
Títol del contracte

Contracte de transmissió d’immobles

Tramitació:

Concurs obert

Codi de contracte:

VND02-06/2018

Descripció del contracte

Transmissió, a títol de compra-venda, de l'indivís del 6,797% de la
parcel·la resultant 1.1b de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX

I. DISPOSICIONS GENERALS
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
1.

OBJECTE:

1.1 L'objecte d'aquest Plec de Clàusules Particulars (en endavant, “Plec”) és l’establiment de les
condicions que regiran l'adjudicació, per part de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (en
endavant, “PUMSA”) del contracte de transmissió, a títol de compra-venda, de l'indivís del 6,797%
de la parcel·la resultant 1.1b de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX de Mataró, objecte descrit a
l’apartat A del Quadre Resum de Característiques. Condicions que es defineixen en aquest Plec i
en els seus annexes.
1.2 Informació sobre la finca:
a)

Dades descriptives:
URBANA: parcel·la assenyalada amb el número 1.1b (Illa 1), en el plànol de finques
resultants del Projecte de Reparcel·lació de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX del terme
municipal de Mataró, de forma rectangular.
Superfície sòl: 802,36 m².
Limita:
 Nord: amb la parcel·la 1.2 del Projecte de Reparcel·lació.
 Sud: amb la parcel·la 1.1a del Projecte de Reparcel·lació.
 Est: amb la parcel·la resultant de cessió per a Equipaments, qualificada d'Equipament
Educatiu, clau Eed, adjudicada a l'Ajuntament de Mataró.
 Oest: amb ampliació de vial Avinguda d'Ernest Lluch.
Titularitat:
- Jacinta Sanz Alonso és titular de l'usdefruit del 8,776% de la finca.
- Alberto Legido Sanz, és titular de la nua propietat del 4,388% de la finca.
- Raul Legido Sanz, és titular de la nua propietat del 4,388% de la finca.
- Ma Asunción Serra Tierz, és titular del ple domini del 6,741% de la finca.
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b)

Francesca Gelabert Gudayol, és titular del ple domini del 25,446% de la finca.
MEGAPUNT SL, és titular del ple domini de l'11,598% de la finca.
Ma Asunción Nicolau Vilagrasa, és titular del ple domini del 6,898% de la finca.
Elvira Carbonell Parnau, és titular del ple domini de l'11,497 de la finca.
EURO SKEMA SA, és titular del ple domini del 22,244% de la finca.
PUMSA és titular del ple domini del 6,797% de la finca.

Informació urbanística:
Qualificació i edificabilitat: Urbana: subzona 3b39, edificis singulars a l'àmbit "Ernest Lluch"
Sostre edificable: 4.154,26 m2 sostre edificable màxim sobre rasant; dels quals es destinaran,
com a màxim, 3.432,09 m2 st a ús residencial, i com a mínim, 722,17 m2 st edificable a ús
terciari.
S’adjunta còpia de la normativa urbanística d’aplicació, i plànols, com a Annex núm. 8.

c)

Informació hipotecària:
L'indivís propietat de PUMSA es transmet lliure de càrregues, a excepció de les servituds que
consten inscrites en la nota simple que s'adjunta com a Annex núm. 8.
Inscrita en el Registre de la Propietat número 3 de Mataró, al Tom 3521, Llibre 193 de
Mataró, Foli 54, Finca 10062.

2.

RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE:

2.1 La indicació sobre la divisió en lots del contracte consta a l’apartat F del Quadre Resum de
Característiques. Així mateix, la descripció i contingut de cada lot està definit, si procedeix, a la
documentació tècnica que s’adjunta al present Plec.
2.2 La finca objecte de transmissió no té la consideració de patrimoni municipal del sòl.
Sens perjudici que el negoci jurídic objecte del present procediment resta exclòs de l’àmbit
d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en virtut de
l’article 9) per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), i
també resta exclòs del règim establert a l’article 166 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant, “TRLUC”), per no tractar-se
d’un bé qualificat com a patrimoni municipal del sòl, PUMSA a fi i efecte de garantir la màxima
transparència i el respecte als principis de publicitat, concurrència, no discriminació i igualtat de
tracte, ha decidit voluntàriament tramitar un concurs obert per a la seva transmissió, encara que
l’operació objecte del present Plec és estrictament privada.
La present adjudicació es regirà íntegrament per allò establert en el present Plec i tota la
documentació que revesteix caràcter contractual, i supletòriament, pels principis de la LCSP,
relatius especialment a la contractació oberta no harmonitzada.
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2.3 L’operació objecte del present Plec és estrictament privada, per tant, el contracte que es
subscrigui amb l’adjudicatari del present procediment tindrà la consideració de contracte privat,
per tant, quedarà subjecte, en quant als seus efectes i extinció, al dret privat, regint-se per aquest
Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i
mercantil aplicable.
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació el present Plec, i
supletòriament els principis establerts a la LCSP, especialment els relatius a la contractació oberta
no harmonitzada.
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació, efectes i
extinció d’aquest contracte, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil.
2.4 La present transmissió estarà subjecta a les condicions urbanístiques que resultin aplicables,
d’acord amb la normativa urbanística vigent en cada moment. A efectes informatius, en l’Annex
tècnic s’adjunta la referida normativa vigent en data d’avui, sens perjudici de les possibles
modificacions que es puguin aprovar en un futur i sens perjudici de les condicions o requeriments
que estableixin els Serveis o Departaments dels organismes competents en aquesta matèria.
El present Plec i els seus Annexes revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al
contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del referit
contracte.
2.5 La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació,
sense cap excepció o reserva.
2.7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en
compte, en primer lloc, el Plec i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra
norma.
El desconeixement de la documentació que revesteix caràcter contractual en qualsevol dels seus
termes i dels altres documents i normativa de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució
de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
2.8. En el supòsit que el present Plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància
prevaldrà la versió en llengua catalana.
CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE
1. El pressupost de licitació del contracte és el que figura a l’apartat B del Quadre Resum de
Característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit.
Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els
documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els
tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit.
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import inferior al pressupost base de licitació.
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2. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost
sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent.
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir
conforme al previst en el contracte tipus adjunt i en el Plec i documentació annexa.
L’import d’adjudicació en cap cas serà inferior al pressupost base de licitació. En el supòsit que el
licitador presenti una oferta per un preu inferior a aquest import, serà exclòs del procediment.
3. El preu del contracte no serà objecte de revisió.
CLÀUSULA 3.- TERMINI D’EXECUCIÓ MÀXIM
L’adjudicatari disposarà d’un termini màxim de SIS (6) MESOS per a formalitzar l’escriptura
pública, comptadors des de la signatura del contracte de compra-venda.
Aquest termini no serà susceptible de pròrroga. En cas que l’adjudicatari no procedeixi a la
formalització en escriptura pública en l’esmentat termini, PUMSA procedirà de conformitat amb
la Clàusula 14 del present Plec.
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS
1. La contractació de referència s’adjudicarà de conformitat amb els termes regulats en el present
Plec i supletòriament pels principis establerts a la LCSP, especialment, els relatius a la contractació
oberta no harmonitzada.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a la millor oferta econòmica sobre la base del preu,
d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a l’Annex núm. 5 del present Plec.
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: Les necessitats que PUMSA pretén satisfer
mitjançant aquest contracte són les que consten a la memòria justificativa.
3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci
de licitació, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil del Contractant la
documentació necessària per preparar les seves propostes, que inclou els següents documents:
-

Aquest Plec de Clàusules Particulars.
Annex de prescripcions tècniques.
Contracte tipus

Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. Així mateix, s’informa que en el contracte
tipus que s’adjunta com Annex al present Plec es regulen les obligacions de l’adjudicatari, tals
com, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, resolució del contracte,
condicions a incloure en els contractes privats i escriptures, etc. i que, per tant, hauran de ser
tingudes en consideració pels licitadors.
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L’òrgan de contractació proporcionarà a tots els interessats, 6 dies abans de la finalització del
termini per a presentar oferta, la informació addicional relativa als plecs i resta de documentació
complementària que aquests sol·licitin, sempre i quan s’hagi sol·licitat al menys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació d’ofertes.
4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Es designarà un responsable del contracte per part de PUMSA,
la identitat del qual es comunicarà a l’adjudicatària un cop adjudicat el contracte, a qui
correspondrà supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb
la finalitat d’assegurar la correcta realització de l’objecte del concurs, dintre de l’àmbit de les
facultats que se li atribueixin.
5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L’Òrgan de Contractació del present contracte, per raó de la
quantia del mateix, és el Consell d’Administració de PUMSA, d’acord amb el que s’estableix a
l’acord del referit Consell d’Administració de data 27 de març de 2018.
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil del Contractant de l’entitat, al qual s’hi
pot accedir a través de l’adreça web que consta referenciada a l’apartat T del Quadre Resum de
Característiques.

II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
CLÀUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
1. Podran contractar amb PUMSA les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que
tinguin plena capacitat d’obrar i que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar
segons el que estableix la legislació vigent i que acreditin la solvència que es requereixi en aquest
Plec i gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en
el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i
formalització del contracte.
2. Es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, amb
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri
que durant tota la durada de l’execució del contracte, disposarà efectivament d’aquesta
solvència i mitjans i que l’entitat a la que es recorri no està incursa en una prohibició de
contractar.
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà
dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de
dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor oferta,
previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a la clàusula 12 del
present Plec.
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En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència
econòmica i/o tècnica, de conformitat ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració
responsable d’acord amb el model que consta a l’Annex núm. 1 del present Plec o el Document
Europeu Únic de Contractació (DEUC) que es fa referència més endavant i presentar una altra
declaració o DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar, degudament signat.
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, el licitador i les
entitats amb les que col·labori per a l’execució del present contracte seran solidàriament
responsables.
3. Les empreses licitadores han de complir amb els següents criteris de solvència. No obstant això,
únicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits l’empresa o
empreses proposada/es com a adjudicatària/es. Sens perjudici d’això, PUMSA podrà sol·licitar als
licitadors, en qualsevol moment anterior a la proposta d’adjudicació, l’acreditació del compliment
d’aquests extrems.
A) Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera s’acreditarà a través d’aquests dos mitjans:

A. Declaració formulada per una entitat bancària, en la qual es deixi constància que el licitador

compta amb la suficient solvència per a fer front a les obligacions que es derivin del present
contracte.

B. En funció de si són persones físiques o jurídiques, s’exigirà l’aportació de la següent
documentació:

B.1) Si es tracta d’una societat mercantil o cooperativa, mitjançant aportació dels comptes anuals

dels dos últims exercicis tancats, i informe de gestió si s´escau, degudament dipositats en el
Registre Mercantil, així com l’informe auditoria, si està subjecta a auditoria obligatòria.

B.2) Si es tracta de persones físiques, mitjançant aportació de la còpia de la declaració d’IRPF dels
dos últims exercicis.

Si per raons justificades, un licitador no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació
considerada com suficient per PUMSA.
4. Les empreses estrangeres no comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu, a més, sense perjudici de l'aplicació de les obligacions de l’Estat espanyol
derivades d'acords internacionals, hauran de justificar mitjançant informe que l'Estat de
procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en
la contractació amb els ens del sector públic, en forma substancialment anàloga. Aquest informe
serà elaborat per la corresponent Oficina Econòmica i Comercial de l’Estat espanyol en l'exterior i
s'acompanyarà a la documentació que es presenti.
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5. PUMSA podrà contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a
l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació
d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els
noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells, designant un
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions
que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders
mancomunats en altres aspectes, i assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas
de resultar adjudicataris del contracte. No serà necessària la formalització en escriptura pública
fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant PUMSA.
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el
contracte al seu favor.
6. L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per garantir que la participació a la
licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat a
l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falsegin la
competència, segons document que s’adjunta com a Annex núm. 2.
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la
corresponent declaració responsable dins del sobre núm. 1.
7. Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes, les prestacions
dels quals estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb
els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies.
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS
1. Les proposicions es referiran al conjunt de l’adjudicació objecte del present procediment, i no
s'admetran ofertes parcials.
Les proposicions es presentaran dins del termini màxim previst a l’apartat M del Quadre resum de
Característiques i a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora del termini establert
no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància i hauran de presentar-se
mitjançant el registre de l’entitat, per tant:
S’ADVERTEIX

que si els licitadors opten per remetre les seves ofertes mitjançat correu
postal, hauran de preveure l’enviament amb l’antelació suficient per tal que el lliurament
de les seves ofertes al registre de PUMSA no excedeixi del termini establert a l’apartat M
del Quadre resum.
Tots els licitadors hauran d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili,
telèfon, fax, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en
general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.
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2. Les ofertes hauran de tenir una validesa de 12 mesos, comptats a partir de la data d'obertura
de les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o retirar llurs
proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de
compensació o indemnització. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants
pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.
3. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició en el present procediment de
contractació, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses.
La presentació de més d’una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb
altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les que
s’hagi presentat el licitador infractor i l’exclusió del lot corresponent de la licitació.
Tampoc podrà subscriure cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha
fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció del que
s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions que hagi
presentat.
4. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixen
a la normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.
CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS
1. Les proposicions constaran de dos (2) sobres.
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació de la licitació, i en el seu
cas, del lot al que es concorre, amb les dades de l’empresa i signats pel licitador o persona que el
representi.
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat
numèricament.
2. El sobre 1 contindrà la documentació acreditativa dels requisits previs que s’exigeixen en el
present Plec, i el sobre 2 la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules
automàtiques, ajustant-se aquesta última al model que figura com annex al present Plec.
En cas que el contracte es divideixi en lots, caldrà presentar un sobre 1 i 2 per a cada lot.
El sobre núm. 1 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm.
2, relatiu a la proposició econòmica i altra documentació tècnica avaluable de forma automàtica.
L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació.
Els licitadors podran indicar, en el seu cas, quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels
paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de
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licitadors de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la
informació pública.
3. El licitador podrà presentar la documentació exigida, bé els originals, o bé mitjançant còpia o
fotocòpia degudament compulsades per l’Administració.
4. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o
informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.
5. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de
les circumstàncies sobre prohibicions de contractar previstes a la normativa vigent d’aplicació.
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales,
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i,
en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a
error.
6. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfecció del contracte. Qualsevol canvi en aquestes circumstàncies
implicarà la impossibilitat de formalitzar el contracte.
En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta amb
millor oferta econòmica sobre la base del preu, d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.
CLÀUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIÓ
9.1. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS
SOBRE 1
Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. Procediment de
contractació relatiu a la “Transmissió de 'indivís del 6,797% la parcel·la resultant 1.1b del Projecte
de Reparcel·lació de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX”. LOT __ (si procedeix)
NOTA: La documentació d’aquest sobre núm. 1 es podrà aportar en format electrònic (CD, DVD o
llapis de memòria) firmada electrònicament pel legal representant de l’empresa amb signatura
electrònica degudament certificada per una Autoritat de Certificació, o en cas que no es tingui
signatura electrònica es podrà aportar en format paper, amb signatures originals. En aquest cas,
no s’admetran fotocòpies.
CONTINGUT:
El “Sobre 1” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:
9.1.1. Declaració responsable d’acord amb el model que consta a l’Annex núm. 1 del present
Plec, sobre compliment dels requisits de personalitat, capacitat, solvència i altres
circumstàncies que s’ajusti al Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).
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Les empreses licitadores poden complimentar la declaració responsable que s’ajusta al formulari
del DEUC i que s’acompanya com a Annex núm. 1 al present Plec, o complimentar directament el
DEUC a través del servei en línia de la Comissió Europea, mitjançant el qual es pot importar el
model de DEUC corresponent a aquesta licitació, complimentar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo
per la seva presentació. El model d’aquest Document es pot descarregar a la següent adreça
electrònica:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar la corresponent declaració responsable o DEUC.
b. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a
la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la
subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió
temporal, en cas de resultar adjudicataris.
c. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas
de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública i
aportar el NIF definitivament assignat.
d. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o
vàries de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida
en aquest Plec, però en ambdós supòsits la/es garantia/es haurà/n de garantir de forma solidària
les empreses que han d’integrar la Unió Temporal.
Altres especialitats:
Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats ha d’indicar aquesta
circumstancia en l’Annex núm. 1 o en el DEUC i presentar altre annex o DEUC separat per
cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri, degudament signat.
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta
d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels
requisits de personalitat capacitat i solvència a través de l’aportació de la documentació que
s’indica a les clàusules 6 i 12 del present Plec.
La Mesa de Contractació o l’Òrgan de Contractació podran requerir als licitadors que presentin la
totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que es concreten
en el present Plec i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà
motiu d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia
provisional en el seu cas aportada.
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9.1.2. En cas que una empresa desitgi recórrer a les capacitats i/o solvència a través de mitjans
externs d’altres entitats, haurà d’aportar una declaració manifestant aquest interès, indicant els
mitjans i les empreses a les quals recorre.
9.1.3. Document acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, en cas de que de
conformitat amb la l’apartat G del Quadre de Característiques s’hagi exigit.
Aquesta garantia respondrà del manteniment de les ofertes fins a la perfecció del contracte i
podrà prestar-se en alguna o algunes de les formes previstes a la LCSP.
En cas que el contracte es divideixi en lots, la garantia provisional s’establirà atenent a l’import
dels lots pels que s’hagi presentat oferta i no en funció de l’import del pressupost total del
contracte.
La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà retornada als licitadors immediatament
després de la perfecció del contracte.
9.1.4. En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, s’aportarà el
compromís de constituir la unió temporal.
9.1.5. Les empreses estrangeres, en el cas que el contracte s’executi a l’Estat espanyol, hauran
d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir
del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
9.1.6. Declaració per part del licitador en matèria de protecció de dades, segons model de
l’Annex 3.
9.1.7. Declaració responsable de no haver participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o de documents preparatoris del contracte, ni haver estat adjudicatària o haver
participat en l’execució dels contractes que hagin tingut per objecte la vigilància, supervisió,
control i direcció de l’execució de les obres i instal·lacions objecte de licitació, ni ésser empresa
vinculada a elles en el sentit que estableix el TRLSCP. Aquesta declaració es podrà fer segons el
model que consta a l’Annex núm. 2, (opció 1).
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho
haurà d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació. Aquesta
declaració es podrà fer segons el model que consta a l’ Annex núm. 2, (opció 2).
9.1.8. Altres declaracions que l’òrgan de contractació consideri necessàries d’acord amb
l’objecte del contracte.
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9.2. OFERTA ECONÒMICA I ALTRES REFERÈNCIES AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT, D’ACORD AMB L’ANNEX
5 DEL PRESENT PLEC.
SOBRE 2
Títol: Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament. Procediment de
contractació relatiu a la ““Transmissió de 'indivís del 6,797% la parcel·la resultant 1.1b del
Projecte de Reparcel·lació de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX”. LOT __ (si procedeix)
CONTINGUT:
El “Sobre 2” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:
L’oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament s’haurà de formular d’acord
amb el model que s’acompanya al present plec com a Annex núm. 4.
Pel que fa a l’oferta econòmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de
despeses, arbitris o taxes necessàries que s'originin per motiu del Contracte i de la seva correcta
execució.
A més, en el preu ofert haurà de constar desglossat l'Impost sobre el Valor Afegit vigent.
Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.
El fet de no seguir el model d’oferta previst a l’Annex núm. 4 comportarà l’exclusió de l’empresa
licitadora.
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import inferior al pressupost base de licitació.
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.
1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord amb
els criteris que es troben recollits a l’Annex núm. 5 del present Plec.
La presentació de l’oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb l’ordenament jurídic i
que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat es pot veure
afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per PUMSA.
L’adjudicació es farà a la proposició que presenti la millor oferta econòmica sobre la base del
preu, que serà aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions
admeses.
La resolució d’adjudicació serà motivada i, llevat que sigui contradictòria amb la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació, o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que
adopta els motius continguts en la proposta de l’esmentada Mesa de Contractació.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, es
procedirà a sol·licitar als licitadors que hagin presentat l’oferta que ha quedat en empat una nova
oferta en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la notificació que es realitzi per part de
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PUMSA a aquests efectes. La tramitació d’aquesta segona fase de la licitació, es realitzarà d’acord
amb el procediment i els criteris establers en el present plec per a la licitació principal.
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:
President:

El Coordinador de la societat.
Suplent: L’Apoderat de la societat.

Vocal:

Un Conseller, que serà nomenat de forma rotativa pel Consell d’Administració, en
cadascuna de les contractacions en que actuï la Mesa de Contractació.
Suplent: el Cap de l’Àrea de Desenvolupament econòmic i Territori.

Vocal:

El Cap de l’Àrea Econòmica i administrativa.
Suplent: un economista de la mateixa Àrea Econòmica i administrativa.

Vocal:

El Tècnic responsable del contracte.
Suplent: el Cap de l’Àrea responsable del contracte

Secretari:

Secretari del Consell d’Administració.
Suplent: el Cap de l’Àrea Jurídica de la societat.

En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o no
d’incompatibilitats, previstes en la normativa d’aplicació. En cas d’existir alguna incompatibilitat,
el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest supòsits, en
formarà part de la mateixa el membre substitut.
La Mesa de contractació, podrà ser assistida per una Unitat Tècnica, que estarà integrada pels
tècnics de la societat competents en cada tràmit del procediment. Les funcions d’aquesta Unitat
Tècnica seran les següents:
-

Anàlisi de la documentació acreditativa de l’aptitud per contractar.
Notificació dels defectes esmenables i anàlisi de la documentació requerida.

CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES
1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura
del “Sobre 1”, als efectes de verificar que contingui la documentació establerta a la clàusula 9.1
del present Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa.
La Mesa de Contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol
punt de la declaració del compliment dels requisits previs quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de cinc dies
naturals a comptar des de la recepció del requeriment.
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2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena.
Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a comptar des de la data de la
referida comunicació.
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment
decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de
finalització del termini de presentació de les proposicions.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.
A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.
3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels
documents que s'han d'incloure en el Sobre 1, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa
de Contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del
procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts.
4. Dins d’un termini no superior a vint dies, a comptar des de la data de finalització del termini per
a presentar les ofertes, en la data, hora i lloc assenyalats a l’anunci de licitació o a través de la
informació que es publiqui al Perfil de Contractant, la Mesa de Contractació procedirà, en acte
públic, a l’obertura del sobre número 2, donant a conèixer la informació relativa al resultat de
l’obertura del sobre número 1.
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries,
procedint-se per la Mesa de Contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense què
en aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats
durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions.
Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre 2 i comprovada la documentació incorporada
per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat excloses
per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.
Les propostes contingudes en el Sobre 2 seran estudiades, valorades i ponderades, de conformitat
amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el present Plec.
5. Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els
requeriments del Plec, la Mesa de Contractació proposarà la classificació per ordre decreixent de
puntuació i formularà la proposta d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor
puntuació, que elevarà a l’Òrgan de Contractació.
Per formular dita proposta de classificació es podran sol·licitar els informes tècnics que s’estimin
pertinents.
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6. Un cop acceptada per l’òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació, es
procedirà a la seva adjudicació de manera condicionada a que el licitador que hagi presentat la
millor oferta, aporti, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació, la
següent documentació:
 En cas de que l’empresa no es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:
(i)

Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat :

a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del número
d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de les escriptures de
constitució, modificació i adaptació d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui
aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant
l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional,
en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el
Registre oficial corresponent.
c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar:
c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent.
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
d) Acreditació de no trobar-se incorregut en supòsits d’incapacitat o de prohibicions per
contractar amb el sector públic determinats a la legislació vigent, la qual es pot realitzar
mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat competent podrà ser substituït per una declaració
responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o organisme professional
qualificat, conforme l’Annex núm. 1a1 del present Plec. Aquesta declaració haurà de contenir
expressament el fet de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
e) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea,
o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en
els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la
presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
f) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior sense
perjudici de l'aplicació de les obligacions de l’Estat espanyol derivades d'acords internacionals
hauran de justificar mitjançant informe que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet
al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic,
1

S’admetrà la presentació de l’Annex 1a signat electrònicament per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’autenticitat de
l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com que garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.
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en forma substancialment anàloga. Aquest informe serà elaborat per la corresponent Oficina
Econòmica i Comercial de l’Estat espanyol en l'exterior i s'acompanyarà a la documentació que es
presenti.
g) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions
d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalització
en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquestes empreses
restaran obligades solidàriament davant PUMSA.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva capacitat, personalitat i representació, essent obligatori indicar en document
separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el percentatge de participació de
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extinció.
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi temporalment
no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o
unió d’empresaris.
En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a PUMSA i no hagués
estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà que
el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva
responsabilitat certificació sobre la vigència de l’esmentada documentació, segons el model de
l’Annex núm. 6.
(ii)

Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera: d’acord amb allò
establert a la clàusula 6 del present Plec.

(iii)

En el cas que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. Si es tracta
d’una aval bancari o d’un contracte d’assegurança de caució, s’hauran de formalitzar
segons els models d’aval o certificat que figuren a l’Annex núm. 7a i Annex núm. 7b,
respectivament.
En el cas que en el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presentés la garantia definitiva, s’efectuarà la proposta d’adjudicació a favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir l’esmentada
garantia.

(iv)

Altra documentació:

a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, i
últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció
d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el
cens d’obligats tributaris
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b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
c) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes
tributaris amb l’esmentada Administració.
d) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.
e) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Mataró acreditatiu de la inexistència de deutes
tributaris amb l’esmentada Administració.

f) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, demostrarà que
disposarà dels recursos necessaris, mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís
per escrit d’aquestes entitats.
 En cas de que l’empresa es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:
(i)

Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les
dades que consten en el mateix. Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no
consta al RELI haurà de ser aportada a banda.

(ii)

Acreditació de no trobar-se incorregut en supòsits d’incapacitat o de prohibicions per
contractar amb el sector públic determinats a la legislació vigent, la qual es pot realitzar
mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat competent podrà ser substituït per una
declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o
organisme professional qualificat, conforme l’Annex núm. 1a2 del present Plec. Aquesta
declaració haurà de contenir expressament el fet de trobar-se al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.

(iii)

En el cas que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. Si es tracta
d’una aval bancari o d’un contracte d’assegurança de caució, s’hauran de formalitzar
segons els models d’aval o certificat que figuren a l’Annex núm. 7a i Annex núm. 7b,
respectivament.
En el cas que en el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presentés la garantia definitiva, s’efectuarà la proposta d’adjudicació a favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir l’esmentada
garantia.

(iv)

2

S’admetrà la presentació de l’Annex 1a signat electrònicament per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’autenticitat de
l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com que garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.
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(v)

Altra documentació:

a) En el supòsit que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció de l’Impost
d’Activitats Econòmiques recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el
cens d’obligats tributaris
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
c) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Mataró acreditatiu de la inexistència de deutes
tributaris amb l’esmentada Administració.
d) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, demostrarà que
disposarà dels recursos necessaris, mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per
escrit d’aquestes entitats.
De no complimentar-se el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si
se n’hagués constituït, sense perjudici que, a més, aquesta circumstància podrà donar lloc, segons
la normativa vigent a que el licitador incorri en una prohibició per contractar.
En aquest cas, es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent d’acord amb
l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 13.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en la següent sessió del Consell que se celebri
amb posterioritat a la formulació de proposta d’adjudicació per part de la Mesa de Contractació, a
la proposta que presenti la millor oferta econòmica sobre la base del preu i mitjançant resolució
motivada que notificarà a tots els licitadors, i que publicarà al Perfil del Contractant de l’entitat.
Aquesta adjudicació es farà de manera condicionada a que el licitador que hagi presentat la millor
oferta, presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació d’adjudicació
la documentació referida en la clàusula anterior.
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada, i es notificarà als licitadors, havent
de ser publicada en el perfil del contractant en el termini de 15 dies.
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a l’entrega
de la documentació requerida i a la formalització del contracte.
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Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del
present Plec es declararà desert el procediment.
L`Òrgan de Contractació podrà decidir no adjudicar o no celebrar el contracte o desistir del
procediment d’adjudicació en els supòsits previstos a la normativa vigent d’aplicació.
2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades.
Un cop formalitzat el contracte, els licitadors que no hagin resultat adjudicataris, podran recollir la
documentació administrativa (sobre núm. 1) a les dependències de PUMSA, en el termini de 60 dies a
comptar des de la data de l’adjudicació del contracte. Un cop exhaurit aquest termini, es procedirà a
al seva destrucció.
3. Si l’Òrgan de Contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de
Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.
4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec per l’adjudicació del contracte sense que
s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret
a cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que
mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al
Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. En
el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva oferta.
CLÀUSULA 14.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. El contracte es formalitzarà en document privat en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils,
a comptar des del dia en que l’adjudicatari presenti la documentació requerida segons l’establert
en la clàusula 12.
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte privat dins del
termini indicat, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se
n’hagués constituït, sense perjudici que, a més, aquesta circumstància podrà donar lloc, segons la
normativa vigent, a que el licitador incorri en una prohibició per contractar.
En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 12 del
present plec.
3. El Contracte s’haurà de formalitzar a la seu de l’òrgan de contractació per escrit, mitjançant
document privat, segons el model que s’adjunta a aquest Plec. El contracte es perfeccionarà amb
la seva formalització.
4. En un termini no superior a 15 dies des de la formalització del contracte privat, es publicarà al
Perfil del Contractant la formalització del contracte i el corresponent contracte.
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5. Igualment, s’estableix un termini màxim de 6 mesos a comptar des de la formalització del
contracte privat, per a l’atorgament de la corresponent escriptura pública de compra-venda. De
no atorgar-se la corresponent escriptura pública en el termini assenyat s’entendrà que
l’adjudicatari incompleix una condició essencial del contracte, quedant facultada PUMSA
automàticament per resoldre el contracte, sense que l’adjudicatari tingui dret a cap indemnització
per danys i perjudicis. A més, en aquest cas, en concepte de penalització, l’adjudicatari no tindrà
dret al reemborsament del DEU PERCENT (10%) del preu d’adjudicació corresponent al primer
pagament a compte efectuat amb la signatura del contracte, sens perjudici de la possible
indemnització per danys i perjudicis que es pugui derivar d’aquest incompliment per part de
l’adjudicatari.
6. Als efectes oportuns, s'adverteix de l'aplicació de l'article 552-4 de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya.
CLÀUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA
En el present contracte no es requereix la constitució de garantia a favor de PUMSA.

IV. CONSIDERACIONS GENERALS
CLÀUSULA 16.- FORMA DE PAGAMENT
L’adjudicatària satisfarà el preu de la compra-venda de la següent manera:
-

10% del preu d’adjudicació, més l’IVA corresponent, en el moment de la signatura del
contracte privat de compra-venda.
90% del preu d’adjudicació, més l’IVA corresponent, en el moment de la signatura de
l’escriptura pública de compra-venda, coincidint amb la transmissió de la propietat i la
possessió.

En el moment de realitzar els referits pagaments, PUMSA emetrà les factures corresponents als
diferents abonaments.
CLÀUSULA 17.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte designat per PUMSA desenvoluparà les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte adjudicat.
Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per l’adjudicatària, tant les
previstes en els plecs com en la proposta o oferta.
Adreçar a l’adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per a assegurar la correcta
transmissió.
Assumir la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable designada per
l’adjudicatària.

La persona responsable del contracte serà la interlocutora amb la persona responsable que hagi
designat l’empresa adjudicatària, que ha de pertànyer a la seva plantilla, per tal de coordinar i
controlar la correcta execució del contracte,
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CLÀUSULA 18.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATÀRIA
A més de les obligacions establertes en la normativa vigent d’aplicació, estarà obligada a:
a. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb PUMSA i el responsable del contracte.
b. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió
del mateix.
c. Respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin.
d. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, social i la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals. A aquests efectes, haurà de disposar i aportar, a sol·licitud de
PUMSA, el certificat d’Hisenda de contractistes i subcontractistes que cobreixi la totalitat del
període contractual.
e. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en
el desenvolupament dels serveis objecte del contracte.
f.

Vetllar perquè totes les accions del contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminació i igualtat de tracte relatius a la no discriminació per raó de sexe, orientació
sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat
funcional o de qualsevol altre índole i la dignitat i llibertat de les persones.

g. Facilitar i aportar, en el seu cas, la informació indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
h. Complir les obligacions següents relatives als principis ètics i regles de conducta als quals les
licitadores i adjudicataris han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i
altra normativa aplicable, relatives a :
-

Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure
o dur a terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el Codi Penal
refereix com a corrupció com també en relació a actuacions èticament reprovables, posar
en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual i no
realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de
lliure concurrència.

-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

-

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del contracte o
de les prestacions contractades.

-

No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats
i de lliure concurrència.
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-

Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es puguin
presentar en el procés de contractació.

-

Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del personal del poder
adjudicador o d'un proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder
adjudicador que participin en el desenvolupament del procediment de contractació o
puguin influir en el resultat d'aquest procediment tinguin, directament o indirecta, un
interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva
imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació. I tenint en
compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte d’interessos en la
Directiva 2014/24/UE i a la normativa interna vigent d’aplicació -estatal, comunitat
autònoma, local-.

-

No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació, continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers.

-

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
ells mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal o
professional que puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els
procediments de contractació.

-

Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.

-

No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució del
contracte, per obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus
en interès propi.

-

No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder
adjudicador, obtenir informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en
el procediment de contractació o proporcionar negligentment informació enganyosa que
pugui tenir una influència important en les decisions relatives a l'exclusió, selecció o
adjudicació”.

-

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

-

Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

-

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de
les obligacions anteriors.
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-

No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada
per les Institucions europees o, en el seu defecte, l’Estat Espanyol, i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

-

Declarar si tenen o no relacions amb països considerats paradisos fiscals. En cas de tenirne relació, aportar la documentació que expliciti el caràcter d’aquestes relacions i
permetre que la informació que no sigui confidencial es publigui al perfil del contractant.

-

L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a aquest apartat per part dels
licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

i.

Acceptar que la present transmissió es realitza a preu alçat, i en aquest sentit es deixa
constància que el preu es pactarà de manera global i no per raó de la seva superfície -d’acord
amb el previst a l’article 621-50.3 de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, per la que s’aprova el
Llibre VI del Codi Civil de Catalunya-, en el sentit que no tindrà lloc augment o disminució de
preu, encara que resulti major o menor cabuda dels metres o números referits en la
documentació que revesteix caràcter contractual.

j.

Comparèixer per formalitzar l’escriptura pública de transmissió que correspongui, segons
l’oferta que resulti adjudicatària, davant el Notari que designi PUMSA, en el lloc i data que
determini també PUMSA.

k. Satisfer el preu de la transmissió, en els termes que resultin del present Plec i de l’oferta
adjudicatària.
l.

Inscriure la transmissió del títol en el Registre de la Propietat.

m. Assumir les despeses i els tributs de qualsevol classe que es produeixin per la transmissió de la
parcel·la, així com la part proporcional de l’Impost sobre Béns Immobles que li correspongui a
partir de la data de formalització de l’escriptura pública de transmissió. Als efectes oportuns
es fa constar que l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (Plusvàlua) que serà assumit per PUMSA.
n. Comunicar el canvi de titularitat de les finques a l’òrgan de Gestió Tributària en el termini
màxim de 30 dies a comptar des de la formalització de l’escriptura pública.
o. Qualsevol altra obligació que resulti del present Plec, de la documentació que revesteix
caràcter contractual o de les disposicions legals o reglamentàries d’aplicació.
CLÀUSULA 19.- OBLIGACIONS DE PUMSA
PUMSA s’obliga a entregar la possessió de la finca objecte de la compra-venda, lliure, vàcua i
expedita, i amb les càrregues que consten en la nota simple que s’adjunta, el dia de la
formalització de l’escriptura pública de compra-venda, que serà en el termini de 6 mesos a
comptar des de la data del contracte privat de compra-venda.
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CLÀUSULA 20.- CESSIÓ
Resta prohibida la cessió total o parcial dels drets i obligacions dimanants del contractes a favor
terceres persones físiques o jurídiques, mentre no hagi estat formalitzada l’escriptura pública de
transmissió..
CLÀUSULA 21.- RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del contracte:
1. La falta de pagament per part de l’adjudicatari de la resta del preu establert per la compravenda o la incompareixença a la convocatòria per la signatura de l’escriptura pública.
En aquest supòsit, PUMSA farà seves les quantitats entregades a compte, sens perjudici de la
indemnització per danys i perjudicis que pugui sol·licitar-se per part de PUMSA.
2. L’incompliment de qualsevol obligació establerta en el present Plec i en l’oferta que resulti
adjudicatària.
CLÀUSULA 22.- EXECUCIÓ
L’execució del contracte serà dirigida i gestionada exclusivament per l’adjudicatària que assumeix
tot el risc empresarial del mateix. L’adjudicatària designarà, en cada moment, les persones que
executaran el contracte i dictarà les directrius oportunes per garantir el correcte
desenvolupament del contracte. L’adjudicatària aportarà els seus mitjans tècnics, materials,
organitzatius i humans per garantir una correcta execució, designarà el personal capacitat i
especialitzat que, al seu càrrec i en el seu nom, desenvolupi les tasques objecte del contracte i
haurà de garantir que el personal assignat tingui la qualificació, la formació i el nivell professional
adequat a les prestacions a realitzar, sense que l’adjudicatària es pugui desvincular de l’execució
en cap cas.
CLÀUSULA 23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
En el present procediment no es preveuen causes de modificació contractual.
CLÀUSULA 24.- PROTECCIÓ DE DADES
1. En compliment d’allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida
de les dades de caràcter personal, i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat
mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, es deixa constància del següents extrems:
- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.
- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.),
el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
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afectades per a facilitar la referida informació a PUMSA, amb la finalitat de licitar en el
present procediment, podent ser requerit en qualsevol moment per la seva demostració.
- La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà
dipositada a les oficines de PUMSA i serà tractada per PUMSA per a la qualificació,
valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per a donar compliment a les
finalitats establertes a la normativa de contractes del sector públic que sigui d’aplicació a
PUMSA. Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia PUMSA així com aquells
tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del
contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a
PUMSA a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. Les dades es mantindran
durant el termini de desenvolupament objecte del contracte i el temps que legalment
s’estableixi per a complir les obligacions legals i tributàries que se’n derivin.
- Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un escrit a PUMSA com a entitat responsable del tractament a l’oficina
del carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx nº 10, de Mataró, indicant clarament en
l’assumpte Exercici de Dret LOPD que es vol exercir i adjuntant còpia del DNI.
2. Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran d’aportar una declaració
responsable, de conformitat amb el model que s’adjunta com a Annex núm. 3. Aquesta declaració
s’inclourà en el sobre núm. 1 (clàusula 9.1.6).
3. El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
CLÀUSULA 25.- CONFIDENCIALITAT
La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés l’adjudicatari amb ocasió
de la prestació de les obligacions derivades del contracte, i que corresponen a PUMSA com a
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directe del
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.
Mataró, 14 de juny de 2018

Juan Carlos Jerez Antequera
President del Consell d’Administració
En representació de l’Òrgan de contractació de PUMSA
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ANNEX NÚM. 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors,
El Sr. .............................., amb DNI núm. ........................, actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador)., en la seva condició de .................................................
i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la
convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte
............................................................................, essent l’entitat contractat __________________
amb el número de referència del expedient .................., DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.- Que les dades d’identificació concretes de ........... (licitador) són:
- Denominació de la societat: [....]
- NIF [……]
- Adreça postal: [……]
- Persona de contacte: [……]
- Telèfon: [……]
- Fax: [……]
- Correu electrònic: [……]
- Adreça internet (adreça de la pàgina web) (si escau): [……]
2.- Que l’empresa no/si està participant en el present procediment de contractació juntament
amb altres.
(en cas de resposta afirmativa)
(a) indiqui's la funció del licitador dins del grup (responsable principal, responsable de
comeses específiques ... ): [……]
(b) identifiqui's als altres operadors econòmics que participen en el procediment de
contractació conjuntament: [……]
(c) si escau, nom del grup participant: [……]
3.- Que, als efectes del present procediment de contractació, són representants habilitats de
l’empresa:
- Nom: [……]
- Càrrec/Representació en la qual actua: [……]
- Adreça postal: [……]
- Telèfon: [……]
- Correu electrònic: [……]
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4.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector públic i compleix tots i cadascun dels requisits d’aptitud, capacitat i solvència
(econòmica i financera, tècnica i professional) establerts en el Plec que regula la present licitació i
està en disposició de poder-ho acreditar en el moment que sigui requerida.
Conseqüentment, es compromet en el moment que sigui requerit per PUMSA a aportar, en el
termini requerit, la documentació acreditativa de la capacitat, aptitud i solvència exigida al
procediment.
5.- Que l’empresa [no/si] acredita la solvència basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats
per satisfer els requisits mínims de solvència establerts al plec de condicions que regeixen la
present licitació
(en cas de resposta afirmativa: s’hauran d’indicar els mitjans i empreses a les quals
recorre)
6.- Que l’empresa compleix els requisits de solvència econòmica i tècnica exigits en el plec, i que
es compromet a aportar la documentació acreditativa de la mateixa, en el moment que li sigui
sol·licitada.
7.- Que l’empresa que representa i els seus administradors i/o representants no es troben incursos
en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, o en
la legislació mercantil vigent per causes d’incompatibilitat, conflicte d’interessos, etc.
8.- Que ni ................. (licitador) ni cap persona que sigui membre del seu òrgan d’administració,
de direcció o de supervisió o que tingui poders de representació decisió o control en aquesta, ha
estat condemnat per sentència ferma pels delictes de participació en una organització delictiva,
corrupció, frau, delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats terroristes, blanqueig de
capitals o finançament del terrorisme ni per delictes de treball infantil ni altres formes de tràfic
d’essers humans.
9.- Que l’empresa està al corrent de les seves obligacions relatives al pagament d’impostos i
cotitzacions a la seguretat social, tant en el país en el que està establert com en l’Estat espanyol.
10.- Que l’empresa no ha incomplert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral,
social ni mediambiental.
11.- Que l’empresa no té coneixement de cap conflicte d’interès amb PUMSA degut a la seva
participació en el present procediment de contractació.
12.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.
13.- Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles
de conducta indicats per PUMSA assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.
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14.- Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura
en un procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per
no complimentar la documentació assenyalada en la clàusula 12 del present Plec dins el termini i
forma assenyalats a l’efecte intervenint dol, culpa o negligència, ni ha deixat de formalitzar un
contracte adjudicat al seu favor per causes que li siguin imputables.
15.- Que en relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d’acord amb la pràctica
de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre les
esmentades notificacions l’adreça de correu electrònic: …………………….
16.- Que presenta una oferta respecte dels lots _____ de la licitació (cas de divisió en lots de la
licitació).
17.- Que els signants de la present declaració declaren formalment que la informació que han
facilitat en la present licitació de ____________ és exacte i veraç i que són coneixedors de les
conseqüències d’una falsa declaració.
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a ………… de ……………….. de
…………

Signatura
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ANNEX NÚM. 1a
DECLARACIÓ RESPONSABLE
(mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no
pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat)

El Sr. .............................., amb DNI núm. ........................, actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) , en la seva condició de .................................................
i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la
convocatòria del procediment de contractació per l’adjudicació del contracte
............................................................................, DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb
el sector públic, i per tant ni qui sotasigna ni els seus administradors i/o representants es troben
inclosos en cap de les circumstàncies d’incompatibilitat o prohibicions de contractar o conflicte
d’interessos determinats a la normativa vigent, ni en la legislació mercantil vigent per causes
d’incompatibilitat, conflicte d’interessos, etc.
2.- Que l’empresa que representa es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
3.- Que l’empresa que representa es troba al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
4.- Que l’empresa que representa es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat
de Catalunya.
5.- Que l’empresa que representa es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
6.- Que l’empresa que representa no té deutes tributaris amb l’Ajuntament de Mataró.
7.- Que l’empresa que representa està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al
corrent del seu pagament, quan s’exerceixen activitats subjecte a aquest import.
8.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.
9.- Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles de
conducta indicats per PUMSA, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable , a ………… de ……………….. de
…………
Signatura

TRANSMISSIÓ DE L'INDIVÍS DEL 6,797% LA PARCEL·LA RESULTANT 1.1B DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
DE LA UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX

32

ANNEX NÚM. 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat.................., declara:
(A escollir segons correspongui):
Opció 1:
1.- Que ni l’empresa que represento, ni cap empresa vinculada, ha participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.
Opció 2:
1.- Que l’empresa que represento o l’empresa vinculada denominada ................., ha participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte elaborant
la documentació que s’indica a continuació: ..........................
I als efectes oportuns, se signa la present , a ...... de ...... de .......

Signatura
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ANNEX NÚM. 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat ..............., declara:
1.- Que en relació a tota la documentació que presenta per participar en la licitació del contracte
....................., que contingui dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal
tècnic, col·laboradors, etc) garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
afectades per facilitar la referida informació a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. amb
la finalitat de licitar en el present procediment.
2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre i a mantenir la confidencialitat de tota aquella informació a la que
tingui accés per a l’execució del contracte en els termes contemplats en el Plec de clàusules
particulars de ......................................
3. Que, en relació a les dades de la seva empresa que facilita en aquesta licitació, dóna el seu
consentiment exprés a PUMSA, per a que siguin tractades d’acord amb l’objecte i finalitat d’aquesta
licitació, això és, l’adjudicació del contracte .............................
4. Que dóna el seu consentiment exprés a PUMSA per a que pugui tractar les dades que facilita en
aquelles activitats necessàries per tal d’adjudicar el contracte ........................
5. Que coneix que el responsable del tractament de les dades facilitades és la societat PUMSA, i que
el domicili al qual es pot adreçar per tal de poder fer les rectificacions, modificacions o revocacions és
c/ Pablo Iglesias núm. 63, 2a planta, despatx 10, codi postal 08302, localitat Mataró.
6. Que designa com a informació confidencial facilitada per aquesta licitació, la següent: ...........
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………
Signatura
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ANNEX NÚM. 4
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE

LOT NÚM. ___
El Sr. .............................. , en nom i representació de la societat............, amb residència a
......................................... carrer...................................... núm. ................, assabentat de l’anunci
publicat al Perfil del Contractant, i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació
de ......................................................................., es compromet en nom (propi o de l’empresa que
representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:
A) Oferta econòmica

PREU OFERT
(IVA exclòs)

B)

Import de l’IVA

PREU TOTAL OFERT
(IVA inclòs)

Termini de validesa de la oferta............................................................................. 12 mesos

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import inferior al de
licitació)
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ANNEX NÚM. 5
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

A.- PROPOSTA ECONÒMICA: 100 punts
Es donarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més elevada. La resta d’ofertes es
puntuaran proporcionalment.
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ANNEX NÚM. 6
CERTIFICACIÓ

El sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat .............., CERTIFICA:


Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Particulars reguladors d’aquesta
licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat modificades
respecte a les que tenen al seu poder, presentades en data.........per tal de participar en el
procediment......



Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que vostès ja tenen al seu poder,
presentada en data......per tal de participar en el procediment.....



Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en
data......per tal de participar en el procediment....

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM 7a
MODEL D'AVAL BANCARI
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., D.
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobarse íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en
interès i benefici de _____________ , i fins la suma de euros (…% de l'import del Contracte), a
efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les
obligacions concretades en el corresponent Contracte d'adjudicació de "....................................".
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia
........................ fins a la liquidació per _____________ dels serveis abans esmentats i finalització
del termini de garantia, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies
següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (…% de
l'import del Contracte) EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i
solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin
reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers,
qualssevol que aquests fossin.
(signatura)
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ANNEX NÚM. 7b
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINTIVA
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)
Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................, degudament representat pel senyor ..............................................................
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ....................
...............................................................................................................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte
de prenedor de l’assegurança, enfront de ______________________, en endavant l’assegurat,
fins a l’import de euros ................. (…% de l’import del contracte)..............., a efectes de garantir
l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a
conseqüència de l’adjudicació del contracte …………………………………………………………………….. .
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de
________________________, i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels
vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la
xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització del
termini de garantia.
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............
(signatura assegurador)
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ANNEX NÚM. 8
INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA RESULTANT 1.1B DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX
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INFORMACIÓ I NORMATIVA URBANÍSTICA.

FINCA 1.1b a l’Avinguda Ernest Lluch de Mataró
Índex

• 1. SITUACIÓ DE LA FINCA.
1.1 Situació en relació a la ciutat de Mataró.
1.2 Situació de la finca en el context de les noves actuacions en el front
marítim de Mataró. Plànol i vistes.
1.3 Situació en relació a l’entorn immediat.
• 2. RESUM DE CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES.
2.1 Planejament vigent, gestió i urbanització.
2.2 Resum dels principals paràmetres urbanístics.
2.3 Càrregues urbanístiques
• 3. DOCUMENTS NORMATIUS I ALTRA DOCUMENTACIÓ.

-DEL PLANEJAMENT VIGENT:
o


Ordenació pormenoritzada del Polígon d’Actuació Urbanística: UA-89d.

Plànols d’ordenació del planejament vigent 2MPPG “IVECO-RENFEFARINERA / VEÏNAT DE VALLDEIX. Sèrie O.7 de la 2aMPPG (O.7a a O.7e)



Determinacions normatives, Articles del 7 al 13 de les NNUU de la 2MPPG

o

NNUU PGOM. Articles 140 a 143 relatius a l’ús d’aparcament

“IVECO-RENFE-FARINERA / VEÏNAT DE VALLDEIX.

-DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ:
o Plànol de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de la UA83d.
(correcció d’errades de l’ap. definitiva).
- NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA. REGISTRE DE LA PROPIETAT DE

MATARÓ núm.3

ANNEX 8. INFORMACIÓ I NORMATIVA URBANÍSTICA.
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• 1. SITUACIÓ DE LA FINCA.
1.1 Situació en relació a la ciutat de Mataró.
Finca està inclosa en l’àmbit residencial-terciari de “Iveco-Renfe-Farinera”, ubicat al
sud de la ciutat i que ocupa gran part del front marítim sud de la ciutat, en l’entrada
per la N-II i l’autopista C-36 amb les que connecta amb Barcelona i amb la C-60 que la
connecta directament amb Granollers, el Vallès i la AP-7 a Girona.
Situada en l’Avinguda Ernest Lluch, molt propera a la rotonda o plaça Porta Laietana
on s’hi troben diverses parades de línies d’autobús urbanes i interurbanes, i a pocs
minuts de l’estació de RENFE i del centre de la ciutat per l’Avinguda Maresme i el
Camí Ral.

Situació de la finca en relació al conjunt de la ciutat.
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1.2 Situació de la finca en el context de les noves actuacions en el front marítim de
Mataró.
El sector urbanístic de “Iveco-Renfe-Farinera”, on es troba la finca forma part d’una
sèrie d’actuacions urbanístiques de renovació del Front Marìtim de Mataró,
juntament amb els de “El Rengle” i “Ronda Barceló” entre els que es troba, com es
pot veure en el plànol i vista aèria següents. Aquestes actuacions urbanístiques del
front marítim inclouen la renovació d’usos industrials per residencials, la creació de
nous equipaments (entre els que destaca el ja construït de TecnoCampus i l’Escola
universitària) i noves zones verdes (entre les que destaca la creació d’un parc al llarg
de la costa, el Parc de Mar)

1.3 Situació de la finca en relació a l’entorn immediat
La finca està situada davant mateix del Parc TecnoCampus Mataró-Maresme que
inclou l’Escola Universitària del Maresme adscrita a la UPF. Pel costat a interior d’illa,
la parcel·la limita amb un nou sòl d’equipament, destinat a la construcció d’un centre
educatiu amb un nombre de plantes màxim dels nou/s edifici/s de nova planta de 4
ANNEX 8. INFORMACIÓ I NORMATIVA URBANÍSTICA1. SITUACIÓ DE LA FINCA
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plantes. Els nous edificis d’equipament que tinguin més d’una planta s’hauran de
separar un mínim de 6m respecte el límit amb les parcel·les colindants, i per tant
també, de la 1.1b.
A pocs metres, en l’extrem sud de l’Avinguda Ernest Lluch, s’hi troba l’accés per sota
les vies del tren, tant de vianants com de vehicles, que connecta amb l’Avinguda del
Port i el Passeig Marítim i la platja.
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•

2. RESUM DE CARACTERÌSTIQUES URBANÍSTIQUES.

FINCA 1.1b àmbit “Ernest lluch/Valldeix”

Finca resultant del projecte de reparcel·lació del polígon urbanístic UA-d89 “Ernest Lluch
/Valldeix” a l’Avinguda d’Ernest Lluch de Mataró
Pertany a PUMSA, en règim de comunitat de béns, el 6,797% per títol de compravenda.
Superfície sòl: 802,36m2.

Edificabilitat màx: 4.154,26m2st

La finca resultant 1.1b de la UA-89d “Ernest Lluch/valldeix”

2.1 PLANEJAMENT VIGENT . INSTRUMENTS DE GESTIÓ i URBANITZACIÓ

Segona Modificació Puntual de Pla General dels àmbits discontinus “Iveco-Renfe-Farinera /
Veïnat de Valldeix”, (Ap. definitiva 10 de desembre de 2013). Delimita la UA89d “Ernest Lluch /
Valldeix”. El Polígon d’Actuació Urbanística discontinu queda definit amb l’ordenació
pormenoritzada establerta en les NNUU (articles 7 a 14). Les condicions de parcel·lació,
edificació i usos del sòl privat estan regulades per la subzona de nova creació: 3b39
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“Subzona d’edificis singulars Ernest Lluch ”, article 11, i els plànols d’ordenació sèrie O.7,
normativa i plànols que s’adjunten a aquest annex.

Projecte de reparcel·lació de la UA89d “Ernest Lluch/Valldeix”. (Ap. definitiva de 7 de juliol de
2014 i inscrit a Registre de la Propietat

Projecte d’urbanització de la UA83d “Ernest Lluch/Valldeix”. Ap. definitiva de 2 de juliol de
2014. En execució.

Obra d’Urbanització. S’està acabant la 1a fase d’urbanització que inclou la major part de les
obres previstes en el projecte d’urbanització. Concretament, la obertura dels nous carrers i
la implantació de tots els serveis i infraestructures, restant pendents només la urbanització
de la zona verda que es realitzarà seguidament a la finalització de la 1a fase i la electrificació
que depèn de l’edificació.

2.2 RESUM PARÀMETRES URBANÍSTICS
2.2.1 Classificació i Qualificació del sòl:

Sòl urbà consolidat, pendent de finalització d’obres d’urbanització.

Clau 3b39. Zona d’edificació amb volumetria específica, subzona “Edificis singulars a l’àmbit
Ernest Lluch”, segons les determinacions del planejament vigent “2aMPPG “Iveco-RenfeFarinera / Veïnat de Valldeix” de la que s’adjunta normativa i plànols en aquest Annex.
2.2.2 Unitat Mínima de Projecte.

El Projecte de Reparcel·lació va subdividir el bloc lineal amb façana a Ernest Lluch de la illa 1
en dues parcel·les, 1.1a i 1.1b, per propiciar el major nombre possible d’adjudicacions de
finca independent.

En aplicació de l’art. 11, subzona 3b39, punt 10 del planejament d’aplicació, prèviament o a
la sol·licitud de la primera llicència d’obra d’aquestes parcel·les es precisarà la tramitació
d’una Unitat Mínima de Projecte (UMP) per a garantir la imatge del conjunt de les unitats
edificatòries que en resultin així com el compliment del nombre mínim de places
necessàries i el correcte funcionament de l’aparcament.
2.2.3 Edificabilitat

La finca té una edificabilitat màxima de 4.154,26m2 de sostre, dels quals un mínim de
722,17m2 seran d’ús terciari i un màxim de 3.432,09m2st tindran ús residencial en plantes
pis.
El sostre corresponent a l’indivís de PUMSA és de 282,37 m²

Els cossos sortints oberts o semitancats, no computen a efectes d’edificabilitat.
2.2.4 Nombre màxim de plantes
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7 plantes (PB+6)
2.2.5 Densitat màxima.

40habitatges (85m2/habitatge)

Al 6,797% li corresponen 2,72 habitatges.
2.2.6 Planta baixa.

En planta baixa només s’admeten usos terciaris. S’admeten (i computen) com a terciari els
espais comunitaris per als usos residencials, vestíbuls d’accés i, si s’escau, rampes d’accés a
l’aparcament soterrani.
2.2.7 Planta coberta.

La coberta serà plana.

S’admet l’ús privatiu de les terrasses de coberta.

El projecte contemplarà el disseny detallat dels badalots d’escala i estaran en consonància
amb la composició i materials de l’edifici.
2.2.8 Planta soterrani. Aparcaments.

En l’art. 11 punt 11.3 de les NNUU de la zona 3b39 s’indica que en les parcel·les que,
complint les condicions de parcel·la mínima, siguin de mides inferiors a les dibuixades
indicativament als plànol d’ordenació O.7d, com és el cas de la finca 1.1b, mancomunaran
l’ús de les plantes soterrani per unificar els accessos rodats a l’aparcament, si és necessari
per garantir el compliment del nombre mínim de places d’aparcament de totes les parcel·les.

Tal com s’ha descrit, caldrà redactar una UMP que haurà de garantir “ la imatge del conjunt
de les unitats edificatòries que en resultin i el correcte funcionament de l’aparcament i el
compliment del nombre mínim de places d’aparcament de totes les parcel·les En el cas de
que la UMP prevegui un aparcament mancomunat, haurà de concretar també, les servituds i
les compensacions corresponents a cada finca.
Per la mida de la parcel·la 1.1a està previst que serà necessari mancomunar l’aparcament de
les parcel·les 1.1a i 1.1b.
2.2.8 Usos.

-Us dominant: Habitatge plurifamiliar lliure, en les plantes pis, sens perjudici d’altres usos
compatibles i/o condicionats segons normativa (art.11 punt 12 condicions d’ús de la zona 3b39 de les

NNUU que s’adjunta a aquest annex).

-Ús Terciari en planta baixa.

Condicions particulars de l’ús d’aparcament.
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Es preveurà la reserva de places d’aparcament en funció dels usos establerts i d’acord als art.
140 a 143 de les NNUU del PG de Mataró, que s’adjunten amb la normativa d’aquest annex,
del que destaquem:
1 plaça de cotxe per habitatge de sup. construïda ≤ a 105m2

1,5 plaça de cotxe per habitatge de sup. construïda > 105m2 i ≤ a 120m2

Serà obligatòria la previsió de places d’aparcament de bicicletes segons els estàndards de la
normativa de la Generalitat de Catalunya sobre mobilitat.

2.3 CÀRREGUES URBANÍSTIQUES:
Càrregues de nova creació:

a) La finca 1.1b té constituïda “una servitud recíproca de pas per accés de vehicles i
persones, per tal que permeti l’entrada, sortida i circulació de vehicles i persones i
d’instal·lacions, serveis i subministres necessaris, amb la finca 1.1a “ resultant del
projecte de reparcel·lació de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix, constituint-se alhora
com a predis dominants i servents.
b) Aquesta finca està lliure del pagament de despeses urbanístiques.
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3. DOCUMENTS NORMATIUS i ALTRA DOCUMENTACIÓ
DEL PLANEJAMENT VIGENT:
o

Ordenació pormenoritzada del Polígon d’Actuació Urbanística: UA-89d.
 Plànols d’ordenació del planejament vigent 2MPPG “IVECO-RENFEFARINERA / VEÏNAT DE VALLDEIX. Sèrie O.7 de la 2aMPPG (O.7a a O.7e)
 Determinacions normatives, Articles del 7 al 13 de les NNUU de la 2MPPG “IVECORENFE-FARINERA / VEÏNAT DE VALLDEIX.

o

NNUU PGOM. Articles 140 a 143 relatius a l’ús d’aparcament

DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ:
o

Plànol de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de la UA83d.
(correcció d’errades de l’ap. definitiva)

o NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA. REGISTRE DE LA PROPIETAT DE
MATARÓ núm.3
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CONTRACTE TIPUS
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CONTRACTE PRIVAT DE COMPRAVENDA RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE L’INDIVÍS DEL 6,797% DE
LA PARCEL.LA RESULTANT 1.1B DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UA-89D ERNEST
LLUCH/VALLDEIX DE MATARÓ.

Mataró, ... de ..... de 2018.

REUNITS:
D’una banda, el Sr. .................., major d’edat, titular del DNI ..............., amb domicili professional a
......., ......... ....,
De l’altra part, el Sr. .............., major d’edat, titular del DNI, amb domicili a efectes de notificació al
C/ .............. , de .............., .......... i D.N.I. núm. ..............
INTERVENEN:
El primer en nom i representació de la Societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A., de
duració indefinida, domiciliada a Mataró, carrer Pablo Iglesias, núm. 63, 2a planta, despatx 10, amb
CIF A-59323642, constituïda per escriptura pública atorgada davant el Notari de Mataró, D. Manuel
Martialay Romero, el 22 de desembre de 1989, núm. 3.553 de Protocol. Adaptats els seus Estatuts
socials a la legislació vigent segons resulta de l’escriptura autoritzada pel mateix Notari, Sr. Martialay,
el 30 de setembre de 1992, núm. 2.587 de Protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,
Foli 192, Tom 11.585, Full núm. B-103.291, inscripció 6a.
El Sr. ..............., actua en la seva condició de....................... de PUMSA, segons acord del Consell
d’Administració de data .... de .... de ...., elevat a públic en escriptura atorgada en data .. de .... de
......, pel Notari de Mataró Sr. ............, amb número de protocol ......., inscrita en el Registre Mercantil
de Barcelona, Tom ..........., Foli .................., Full ............., inscripció ....a.

El segon, en nom i representació de l'empresa ..........., amb domicili social a .............., núm. ....., de
....., amb CIF núm. ................., constituïda per temps indefinit, el dia ... de .... de ....., autoritzada pel
Notari de ...., Sr. ................. Modificat el seu objecte social i adaptats els seus Estatuts a la Llei de
Societat Anònimes, en escriptura autoritzada pel Notari que va ser de ............., Sr. .............., el dia ..
de .... de .... i inscrita en el Registre Mercantil de ...., al Tom ...., Foli ...., full .....
El Sr. ..............., actua en la seva condició de....................... de .............., segons acord del Consell
d’Administració de data .... de .... de ...., elevat a públic en escriptura atorgada en data .. de .... de
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......, pel Notari de Mataró Sr. ............, amb número de protocol ......., inscrita en el Registre Mercantil
de ................., Tom ..........., Foli .................., Full ............., inscripció ....a.
MANIFESTEN:
I.- Que PUMSA és titular de l’indivís del 6,797% de la parcel.la resultant 1.1b del Projecte de

Reparcel.lació de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX de Mataró, corresponent la total finca a la
següent descripció registral:
DESCRIPCIÓ: URBANA: parcel·la assenyalada amb el número 1.1b (Illa 1), en el plànol de finques
resultants del Projecte de Reparcel.lació de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX del terme municipal
de Mataró, de forma rectangular.
SUPERFÍCIE: 802,36 m2 sòl.
LIMITA:





Nord: amb la parcel.la 1.2 del Projecte de Reparcel.lació.
Sud: amb la parcel.la 1.1a del Projecte de Reparcel.lació.
Est: amb la parcel.la resultant de cessió per a Equipaments, qualificada d'Equipament
Educatiu, clau Eed, adjudicada a l'Ajuntament de Mataró.
Oest: amb ampliació de vial Avinguda d'Ernest Lluch.

QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: Urbana: subzona 3b39, edificis singulars a l'àmbit "Ernest Lluch"
Sostre edificable: 4.154,26 m2 sostre edificable màxim sobre rasant; dels quals es destinaran, com a
màxim, 3.432,09 m2 st a ús residencial, i com a mínim, 722,17 m2 st edificable a ús terciari.
CÀRREGUES: L'indivís propietat de PUMSA es transmet lliure de càrregues, a excepció de les servituds
que consten inscrites en la nota simple que s'adjunta com a Annex núm. 8.
Inscrita en el Registre de la Propietat número 3 de Mataró, al Tom 3521, Llibre 193 de Mataró, Foli
54, Finca 10062.
II.- Que la finca propietat de PUMSA no té la consideració de patrimoni municipal del sòl, ja que la
mateixa va ser adquirida per PUMSA a títol de compra-venda.
III.- Que d’acord amb l’article 166 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, i atenent que l’indivís no té la condició de patrimoni municipal del sòl,
no és necessari tramitar un concurs públic per a la seva transmissió. No obstant, i en ares a garantir
la màxima transparència i el respecte als principis de publicitat, concurrència i no discriminació i
igualtat de tracte, s’ha procedit voluntàriament a tramitar un concurs.
IV.- Que en data ..... de ..... de ....., el Consell d’Administració va acordar aprovar el plec de condicions
que havia de regir el concurs obert per la transmissió de la referida finca, publicant-se la
convocatòria en data ... de .... de .....
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V.- Que ....... ha acreditat davant la Mesa de contractació de PUMSA la seva capacitat, personalitat,
solvència econòmica, financera i tècnica per contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament
del present contracte.
VI.- Que en data .... de .... de ...., el Consell d’Administració va acordar adjudicar el concurs a favor de
l’empresa ................
VII.- Que per tal de formalitzar el referit acord, cal procedir a la subscripció d’un contracte privat de
compra-venda, en base als següents

PACTES:
PRIMER.- OBJECTE
PUMSA s’obliga a vendre la finca descrita en l’expositiu I, amb el relacionat estat de càrregues que
consta en la nota simple i lliure d’arrendataris i ocupants a .................., que s’obliga a comprar i
adquirir-la.
La transmissió es realitza a preu alçat, i en aquest sentit es deixa constància que el preu es pacta de
manera global i no per raó de la seva superfície -d’acord amb el previst a l’article 621-50.3 de la Llei
3/2017, de 15 de febrer, per la que s’aprova el Llibre VI del Codi Civil de Catalunya-, en el sentit que
no tindrà lloc augment o disminució de preu, encara que resulti major o menor cabuda dels metres o
números referits en el present contracte i/o Plec de condicions que va regir el concurs.
La documentació que forma part integrant del Contracte és la que a continuació s’indica, i que
s’adjunta com a annex 1 i 2, respectivament:
-

Plec de clàusules particulars del concurs.
Oferta econòmica presentada per .......................

En quant a la descripció de la finca, qualificació situació urbanística i paràmetres urbanístics
aplicables, s’estarà a l’establert als annexos del plec de condicions que regeix el concurs.
SEGON.- PREU
El preu de la venda s’estableix en l’import de .............. MIL EUROS (.................... €), més l’IVA que
resulti legalment aplicable, d’acord amb la proposta presentada per l’adjudicatari.
La forma de pagament prevista serà:
- El 10% del preu d’adjudicació, més l’IVA corresponent, això és la quantitat de ............... EUROS
(................. €)IVA inclòs, es satisfà en aquest acte, tenint la consideració de pagament a compte
del preu.
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- El 90% del preu d’adjudicació, més l’IVA corresponent, es satisfarà en el moment de la signatura
de l’escriptura pública, coincidint amb la transmissió de la propietat i la possessió, i per tant, en el
moment de perfeccionament de la venda.
TERCER.- FORMALITZACIÓ DE L’ESCRIPTURA PÚBLICA
La formalització de l’escriptura pública de venda tindrà lloc en el termini màxim de 6 mesos a
comptar des de la data de formalització del present contracte privat. En el moment de l’atorgament
de la referida escriptura, es produirà la transmissió de la propietat i la possessió de la finca a favor
de .........................
PUMSA notificarà el lloc, data i Notari davant del qual s’ha de formalitzar l’escriptura pública, que
serà designat per Torn Notarial. A tals efectes, PUMSA notificarà a ...................... amb una antelació
mínima d’un mes la data prevista per l’atorgament de l’escriptura pública.
QUART.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
1. De conformitat a la clàusula 18a del plec de condicions que va regir el concurs, l’adjudicatari
s’obliga a:
Comparèixer per formalitzar l’escriptura pública de transmissió que correspongui, segons
l’oferta que resulti adjudicatària, davant el Notari que PUMSA designi, en el lloc i data que
determini PUMSA.
-

Satisfer el preu de la transmissió, en els termes que resultin del present Plec i de l’oferta
adjudicatària.

-

Inscriure la transmissió del títol en el Registre de la Propietat.

-

Assumir les despeses i els tributs de qualsevol classe que es produeixin per la transmissió de
la parcel·la, així com la part proporcional de l’Impost sobre Béns Immobles que li
correspongui a partir de la data de formalització de l’escriptura pública de transmissió. Als
efectes oportuns es fa constar que l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) que serà assumit per PUMSA.

-

Comunicar el canvi de titularitat de les finques a l’òrgan de Gestió Tributària en el termini
màxim de 30 dies a comptar des de la formalització de l’escriptura pública.

-

Qualsevol altra obligació que resulti del Plec, de la documentació que revesteix caràcter
contractual o de les disposicions legals o reglamentàries d’aplicació.

CINQUÈ.- OBLIGACIONS DE PUMSA
PUMSA s’obliga a entregar la possessió de la finca objecte de venda, lliure, vàcua i expedita el dia de
la formalització de l’escriptura pública de compra-venda, que serà en el termini de 6 mesos a
comptar des de la data del contracte privat de compra-venda.
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SISÈ.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
1. Seran causes de resolució del contracte, de conformitat a l’establert en la clàusula 21a del plec de
condicions:
1.1 La falta de pagament per part de l’adjudicatari de la resta del preu establert per la compravenda o la incompareixença a la convocatòria per la signatura de l’escriptura pública.
En aquest supòsit, PUMSA farà seves les quantitats entregades a compte, sens perjudici de la
indemnització per danys i perjudicis que pugui sol.licitar-se per part de PUMSA.
1.2 L’incompliment de qualsevol obligació establerta en el present Plec i en l’oferta que resulti
adjudicatària.
SETÈ.- DESPESES I IMPOSTOS
Seran a càrrec de ..... tots els impostos i les despeses que es causin per la formalització de la venda,
fins a la seva inscripció en el Registre de la Propietat, així com la part proporcional de l’Impost sobre
Béns Immobles que li correspongui a partir de la data de la formalització de l’escriptura pública.
No obstant, l’Impost municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, serà
de càrrec de PUMSA.
VUITÈ.- NOTIFICACIONS
Totes les notificacions, requeriments, peticions o altres comunicacions que s’hagin d’efectuar per les
parts en relació al contracte, l’elevació a públic del present document, o qualsevol altra qüestió
relacionada amb l’adjudicació que ens ocupa, s’haurà de realitzar de manera fefaent, als domicilis
que consten a l’encapçalament del present document.
NOVÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional civil de Mataró i Barcelona, seran els competents per resoldre les controvèrsies
que sorgeixin entre les parts en relació al Contracte, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol
altre fur.
I per deixar constància, i als efectes oportuns, es signa el present document per duplicat i a un sol
efecte, en la data i lloc indicats a l’encapçalament.

Per PUMSA

Per ...............
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