
PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR
EL CONCURS PÚBLIC CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT D'INCA PER A LA
CONCESSIÓ  DEMANIAL  PRIVATIVA  DE  L’ÚS  DELS  APARCAMENTS  A
L’EDIFICI DEL MERCAT COBERT PER TERMINI D’UN ANY PRORROGABLE
I MITJANÇANT PAGAMENT MENSUAL DEL CÀNON

I.- OBJECTE.

1.- Constitueix l'objecte de la present contractació la concessió demanial privativa
de  l’ús  dels  aparcaments  a  l’edifici  del  mercat  cobert  per  termini  d’un  any
prorrogable i mitjançant pagament mensual del cànon.

2.- És a dir, a conseqüència de la concessió, l’Ajuntament cedirà als adjudicataris
del  concurs el  dret d’ús privatiu d’un aparcament a l’edifici  del  mercat cobert
municipal,  amb la  situació,  superfície  i  característiques que s’especifiquen en
aquest plec de condicions i documents annexes, durant el termini d’un any amb
possibilitat de pròrroga talment com preveu el present plec de condicions. En
contraprestació a aquesta concessió cada un dels adjudicataris haurà d’abonar a
l’Ajuntament el cànon mensual de la concessió que es determina en aquest plec
de condicions i complir amb la resta d’obligacions que es preveuen en el mateix. 

3.-  Quedarà  afecte  a  la  concessió  de  domini  públic  l'espai  destinat  als
aparcaments.

II.- NATURALESA DE LA CONCESSIÓ I RÈGIM JURÍDIC.

4.- La relació que vincularà cada un dels adjudicataris del present concurs amb
l'Ajuntament  serà  la  de  concessió  administrativa  demanial,  mitjançant  la  qual
l’Ajuntament a canvi d’un cànon concedeix l’ús privatiu i exclusiu d’una parcel·la
del  domini  públic,  en  aquest  cas  l’espai  en  el  qual  s’ubiquen  cada  un  dels
aparcaments, durant el termini i baix les condicions que s’estableixen en aquest
plec.

5.-  Conseqüència  de l’anterior  és  que,  en  allò  no  previst  en  aquest  plec  de
condicions, els contractes de concessió es regularan pel Reglament de Bens de
les Entitats Locals, RD 1372/1986 de 13 de juny; el RD Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, mitjançant el qual s’aprova el Text Refús de la Llei de Contractes del
Sector Públic; la Llei 7/1985 de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim
Local; la Llei 33/2003 de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions
Públiques; el RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; el RD 817/2009, de 8 de
maig,  que  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007  de  30  d’octubre,  de
Contractes del Sector Públic, RD 1098/2001, de 21 d’octubre relatiu al Reglament
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; el Decret de 17 de juny
de 1955, pel que s’aprova el Reglament de Serveis de les Entitats Locals.

III.-  OBJECTE  DE  LA  CONCESSIÓ  I  CARACTERÍSTIQUES  DELS
APARCAMENTS,  NOMBRE  D’APARCAMENTS  QUE  ES  PODEN
SOL·LICITAR.
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6.- L’objecte de cada una de les concessions demanials serà un aparcament de
l’edifici del mercat cobert municipal i situat a la planta quarta soterrània de l’edifici,
amb els acabats i  característiques que presenten actualment. El número total
d’aparcaments sotmesos a concessió amb la modalitat de pagament mensual del
cànon serà de 70 places, que es grafien en el plànol que s’adjunta al present plec
en qualitat  d’annex,  i  que tenen les següents  dimensions,  segons informe el
aparellador municipal que també s’adjunta:

Aparcament de 2,35x 5, total de places: 49
Aparcament de 2,25x5, total de places: 6
Aparcament de 2,35x4,40, total de places: 4
Aparcament de 2,10x5, total de places 5

7. Cada licitador podrà sol·licitar l’adjudicació d’un màxim de dos aparcaments. 

IV.  PLAÇ DE LA CONCESSIO I RENUNCIA

8.- El termini de la concessió serà d’un any. Finalitzat aquest termini es prorrogarà
successivament  per  anualitats,  fins  a  un  màxim  de  deu  anys,  sempre  que
l’Ajuntament no denunciï la vigència del contracte amb un mes d’antelació a la
data de finalització. En conseqüència l’adjudicatari d’un aparcament no adquireix
cap dret a que li sigui prorrogada la concessió una vegada finalitzat el termini de
vigència d’un any, per quant l’esmentada pròrroga depèn exclusivament de la
voluntat unilateral de l’Ajuntament. 

9.- En qualsevol moment, i sempre que estigui al corrent en el pagament dels
cànons mensuals, l’adjudicatari d’un aparcament pot renunciar a la concessió
sense tenir que abonar cap tipus d’indemnització a l’Ajuntament 

V.-  CANON  DE  LA  CONCESSIÓ,  ACTUALITZACIÓ.  PAGAMENT.
CONSEQÜENCIES DE L’INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.

10.-  A  canvi  de  la  concessió  demanial  de  cada  un  dels  aparcaments  els
adjudicataris hauran de pagar a l’Ajuntament en concepte de cànon econòmic
mensual la quantitat econòmica de 45 euros.

11.- Aquesta quantitat no es podrà alterar com a conseqüència de les ofertes dels
licitadors,  per  la  qual  cosa  no  es  podrà  millorar  a  les  ofertes  a  favor  de
l’Ajuntament  i  es  mantindrà  així  invariable  durant  tota  la  concessió  amb
l’actualització que seguidament es contempla.

12.- Aquest cànon mensual s’abonarà dins els cinc primers dies de cada mes i
mitjançant domiciliació obligatòria a la compte bancària que indiqui l’Ajuntament.
Es  podrà  optar  a  fer  un  sol  pagament  semestral  o  anual,  en  el  primer  cas
s’aplicarà un descompte del 5% i en el segon del 10%. En aquests casos de
pagament  semestral  i  anual  si  el  concessionari  entrega  l’aparcament  a
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l’Ajuntament abans de la  finalització  del  període abonat  no tindrà dret  a  cap
devolució.

13.-  El  cànon  s'actualitzarà  anualment  per  tots  els  aparcaments  que  siguin
prorrogats, amb independència de la data en que hagin estat entregats o s’hagi
iniciat la concessió, el dia 1 de febrer de cada any a partir del dia 1 de febrer de
2015, aplicant al cànon corresponent a l'anualitat anterior la variació percentual
experimentada per l'Índex General Nacional del Sistema de Preus de Consum en
un  període  de  dotze  mesos  immediatament  anteriors  a  la  data  de  cada
actualització, prenent com a mes de referència per a la primera actualització el
que correspongui a l'últim índex que estigués publicat en la data d’entrega del
aparcament i en les successives el que correspongui a l'últim aplicat. En atenció a
les circumstàncies del mercat l’Ajuntament podrà optar per no aplicar la revisió.

14.- La falta de pagament d’un sol cànon implicarà que l’Ajuntament deshabilitarà
automàticament la targeta d’accés a l’aparcament, sense necessitat de notificació
ni  requeriment  previ  al  concessionari.  A  continuació l’Ajuntament declararà la
resolució del contracte i el desallotjament de l’aparcament si fos precís, seguint el
procediment administratiu previst en aquest plec de condicions. En cap cas la
falta de pagament del cànon donarà lloc a la imposició de penalitats previstes en
aquest plec de condicions, sinó que donarà lloc a impedir l’accés a l’aparcament i
a la resolució de la concessió. 
 
VI.- CRITERI D’ADJUDICACIÓ I PREFERÈNCIA.

15.- Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en els efectes
d’adjudicar els aparcaments, es realitzarà un sorteig per determinar l’ordre de
preferència en l’adjudicació. 

16.- Aquest sorteig consistirà en l’extracció a l’atzar de dues lletres de l’alfabet,
que s’ordenaran per ordre d’extracció. El primer llinatge de entre els sol·licitants
que per ordre alfabètic més s’apropi en les seves dues primeres lletres a les que
han estat extretes a l’atzar segons l’ordre d’extracció, serà el primer adjudicatari, i
així successivament per ordre alfabètic dels llinatges dels sol·licitants. El sorteig
serà  realitzat  en  acte  públic  per  la  mesa de contractació  en  el  moment que
s’indica en aquest plec de condicions.  

VII.- LLISTA D’ESPERA, POSTERIORS ADJUDICACIONS I PROHIBICIÓ DE
TRANSMISSIÓ.

17.- Les persones que havent presentat la seva sol·licitud no hagin pogut obtenir
un  aparcament  passaran  a  formar  la  llista  d’espera,  adjudicant-se  per  ordre
d’aquell  sorteig.  Les persones que en posterioritat  al  procediment  de  licitació
presentin  sol·licitud  s’incorporaran  a  la  llista  d’espera,  i  se’ls  adjudicaran  els
aparcaments per ordre cronològic de presentació de la seva proposta.
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18.- La llista d’espera i aquest sistema d’adjudicació de concessions es mantindrà
vigent fins que l’Ajuntament determini el contrari.

19.- Es prohibeix expressament els titulars dels aparcaments transmetre o cedir la
titularitat  de la concessió.  L’incompliment de l’anterior condició serà causa de
resolució. 

VIII.- MANTENIMENT I NETEJA DEL APARCAMENT.

20.- L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de neteja dels aparcaments i els
seus elements comuns amb aquesta modalitat de pagament mensual.

IX.- OBLIGACIONS I DRETS DELS CONCESSIONARIS.

21.-  Constitueixen  obligacions  mínimes  del  concessionari,  a  més  de  les
senyalades en el present plec i a la normativa d’aplicació, les següents:

a) Mantenir en bon estat de conservació la porció de domini públic municipal
que se li concedeix, per la qual cosa, a més de mantenir l’aparcament en
perfecte  estat,  no  afectarà  ni  alterarà  en  cap  moment  la  configuració,
estructura i solidesa de l’aparcament, l’edifici ni als seus elements comuns.
Satisfer les contribucions, imposts i demés gravàmens exigibles per l'Estat,
Comunitat Autònoma i/o Ajuntament que graven o gravin la tinència i/o
explotació dels béns i serveis objecte de la concessió.

b) Respondre dels danys i perjudicis causats a l’aparcament, edifici, altres
vehicles i en general dels causats a tercers.

c) Utilitzar única i exclusivament el seu aparcament. 
d) Acceptar i complir aquelles mesures que li exigeixi l’Ajuntament destinades

a garantir el ús del seu aparcament. 

El  incompliment  d’aquestes  obligacions  donarà  lloc  a  la  imposició  de  la
penalitat prevista en aquest plec o a la resolució de la concessió. 

En el cas d’incompliment de les obligacions disposades a les lletres c) o d)
s’imposarà  la  penalitat  prevista  en  aquest  plec  de  condicions.   Una  vegada
imposada  una  penalitat,  la  reiteració  en  el  seu  incompliment,  tant  sigui  la
reiteració de conductes descrites a la mateixa lletra com una de la c) i una altre de
la d), donarà lloc a la resolució de la concessió.

X.- OBLIGACIONS I DRETS DE L'AJUNTAMENT.

22.-  L'Ajuntament  ve  obligat,  a  més  del  que  dispost  al  present  Plec  i  a  la
normativa administrativa d'aplicació, a:

a) Posar a disposició de cada un dels adjudicataris el seu aparcament objecte de
la concessió, lliure de càrregues i gravàmens, garantint-li el seu ús i gaudi durant
tot el termini de concessió.
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b)  Exercir  les  potestats  administratives  d’ordre  públic  i  policia  que  siguin
necessaris pel correcte desenvolupament de les concessions. 

23.- L'Ajuntament ostentarà els drets que se determinen en el present Plec i la
normativa  aplicable  en  matèria  de  Règim  Local  i  de  contractes  de  les
Administracions Públiques, especialment pel que fa a les facultats d'inspecció i
control que podran ser exercides en tot moment per l'Ajuntament, a través dels
funcionaris que designi. L’Ajuntament es reserva el dret d’establir els sistemes de
d’accés, que consideri convenients, a la planta quarta coordinats amb l’entrada
principal del aparcament amb la finalitat de garantir que els concessionaris utilitzin
el  seu  aparcament  i  no  els  d’altres  Els  concessionaris  hauran  de  complir  i
acceptar aquestes mesures.

XI.- PENALITZACIONS. 

24.- Sempre que per la seva gravetat no mereixin la resolució del contracte,
l’Ajuntament  podrà  penalitzar  les  faltes  del  concessionari  mitjançant  la
imposició de multes.

A) Es consideraran infraccions molt greus:

1)  L’incompliment  de  les  obligacions de conservació i  manteniment  de
l’aparcament i dels seus elements comuns.

2) La comissió de danys en el aparcaments, els elements comuns o altres
parts del immoble.

3) La comissió de danys i perjudicis a tercers o a altres concessionaris.
4) L’exercici  manifestament defectuós o irregular de la  concessió,  amb

incompliment de les condicions establertes en aquest plec.
5) L’agrupació física del aparcament amb altres aparcaments.
6) La realització de qualsevol tipus d’obra en el aparcament.
7) La desobediència reiterada per més de dues vegades respecte de la

mateixa qüestió, de les ordres escrites de la Batia, relatives a l'ordre, forma i
règim d’exercici de la concessió.

8)  Qualsevol  incompliment  de  les  condicions del  plec,  sempre que no
mereix altre tipus de qualificació o de correcció. 

B) Tindran la consideració de infraccions greus:
1) Irregularitats inadmissibles en l’exercici de la concessió i contraris el plec

de condicions.
2) La reiteració en la comissió de faltes lleus.

C) Es consideraran infraccions lleus:

1)  Utilitzar  diferent  aparcament  al  que tingui  adjudicat.  Que tindrà una
penalitat de 150 euros.

2)  Incomplir  o  desatendre  les  mesures  de  control  imposades  per
l’Ajuntament per  garantir  que el  concessionari  únicament utilitzi  la  seva plaça
d’aparcament. També tindrà una penalitat de 150 euros.
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3) tota  la  resta  no previstes anteriorment i  que conculquin de alguna
manera les condicions establertes en aquest plec, en perjudici lleu del servei, o
produeixin desdor en l’exercici de la concessió.

2. Prèvia la tramitació del corresponent expedient amb audiència del contractista,
les anteriors infraccions seran sancionades:

A) Les molt greus amb multa de 6.000  a 12.000 Euros.
B) Les greus amb multa de 3.000 a 5.999 Euros.
C) Les lleus amb multa de 150 a 2.999 Euros.

25.- Les anteriors quanties seran actualitzades anualment, durant tot el període
de  vigència  del  contracte,  aplicant  sobre  elles  i  posteriorment  sobre  les  ja
revisades el increment de preus al consum.

26.- L'import de les penalitzacions podrà exigir-se per via d'apremi administratiu.
L'aplicació  de  penalitzacions  no  afectarà,  en  cap  cas,  a  l'obligació  del
concessionari de subsanar les infraccions comeses, restaurar el correcte exercici
de la concessió i, en el seu cas, rescabalar a l'ajuntament els danys i perjudicis
causats.

27.-  La  imposició  de  penalitat  no  enerva  la  facultat  de  l’Ajuntament  d’instar
simultàniament la resolució de la concessió.

XII.- CAPACITAT PER CONTRACTAR. 

28.- Podran participar-hi per si mateixes o per mitjà de representants autoritzats
les persones físiques o jurídiques que no incorrin en cap de les prohibicions per
contractar ni en les incompatibilitats a què es refereix l’article 60 del TRLCSP.

XIII.- SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA.

29.-  Per  contractar  amb  l’Administració  es  requisit  imprescindible  que  el
concessionari acrediti la seva solvència. No obstant allò anterior, a la vista de
que el  sistema de pagament del  cànon mensual  no es considera necessari
exigir solvència.

XIV. ADJUDICACIÓ

30.- Procediment i forma d’adjudicació

El contracte s’adjudicarà per procediment obert.

 31. Publicitat del plec.

De conformitat  amb el  que disposa el  art.  188 de la  Llei  20/2006 de 15 de
desembre,  municipal  i  de règim local  de les Illes Balears,  el  present  plec de
condicions s’exposarà el públic, mitjançant anunci al BOIB, durant el termini de
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deu dies naturals per que es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci es
simultaniejarà amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es
presentin reclamacions s’actuarà conforme preveu l’esmentat precepte legal.

32. Anuncis de licitació.

Pel que fa als anuncis de licitació i atès que es tracta d’una contractació oberta es
donarà publicitat a la licitació mitjançant publicació en extracte en el Butlletí Oficial
de la  Comunitat  Autònoma,  a l’empara d’allò  disposat  en l’art.  142 TRLCSP.
També  s’anunciarà  la  convocatòria  a  un  mínim  de  dos  periòdics  d’aquesta
comunitat autònoma.

33. Proposicions: Lloc i termini de presentació

Les  proposicions,  per  poder  prendre  part  en  la  licitació,  es  presentaran
acompanyades  de  la  documentació  exigida,  en  el  Registre  General  de
l’Ajuntament dins el  termini de vint-i-sis dies naturals a comptar des del  dia
següent al de la publicació de l’anunci en el BOIB, de les nou a les catorze
hores, tal com s’assenyala en els epígrafs 5 i 6 del quadre de característiques
del  contracte  i  en  dos  sobres  tancats,  que  podran  ser  lacrats  i  precintats,
signats pel licitador o per la persona que el representi i amb la documentació i
els  requisits  exigits  en  la  clàusula  12.  En  el  cas  que  el  darrer  dia  per  la
presentació  de  proposicions  sigui  dissabte  o  festiu  el  termini  s’entendrà
prorrogat al dia hàbil següent. 

34. Documentació i informació addicional als licitadors.

Les empreses podran consultar els plecs i la documentació que formi part de
l’expedient i obtenir-ne còpies en el perfil del contractista o en el lloc que es
detalla en l’epígraf 7 del quadre de característiques.

A  la  vista  de  que  es  facilita  informació  per  mitjans  electrònics  no  resulta
d’aplicació el  que disposa l’art.  142.1 del TRLCSP. La informació addicional
que es sol·liciti haurà de sol·licitar-se dins els deu primers dies del termini per la
presentació  de  sol·licituds.  L’òrgan  de  contractació  haurà  de  facilitar  la
informació  sis  dies  abans  de  la  finalització  del  termini  de  presentació  de
proposicions.
 
XV.- PROPOSICIONS: DOCUMENTACIÓ.

35.- Es presentaran dos sobres amb el següent contingut:

Sobre A: “Sol·licitud”

A l’anvers del sobre, hi  figurarà la menció: “Sol·licitud per a la contractació,
mitjançant  concurs  amb procediment  obert,  per  la  concessió  demanial  d’un
aparcament  en  mercat  cobert  municipal,  amb  la  modalitat  de  pagament
mensual d’un cànon”. Haurà d’anar signat a l’exterior pel licitador o la persona

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 7



que  el  representi  i  s’hi  indicarà  el  nom  i  els  llinatges  o  la  raó  social  de
l’empresa.

La documentació que s’ha de presentar és una proposta o sol·licitud ajustada al
model annex d’aquest plec de condicions.

Sobre B:  “Documentació general  (personalitat  jurídica,  representació  i  altres
justificants)”

A l’anvers del  sobre,  hi  figurarà la menció:  “Documentació general  per  a la
contractació,  mitjançant  concurs  amb  procediment  obert,  per  la  concessió
demanial d’un aparcament en el mercat cobert municipal, amb la modalitat de
pagament mensual del cànon”. Haurà d’anar signat a l’exterior pel licitador o la
persona que el representi i s’hi indicarà el nom i els llinatges o la raó social de
l’empresa.

Documentació que s’ha de presentar:

a) Documents acreditatius del compliment dels requisits previs:

1) Persones físiques

Fotocòpies del DNI i del NIF, degudament compulsades.

2) Persones jurídiques

— Escriptura de constitució i de modificació, si escau, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil
que li sigui aplicable.

Si no ho fos: escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o
acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva
activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre oficial.

—  Fotocòpia  de  la  targeta  de  codi  d’identificació  fiscal  (CIF),  degudament
compulsada.

3) Empreses estrangeres

En  el  cas  d’empreses  estrangeres  haurà  de  presentar-se  declaració  de
sotmetrer-se a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidències que directa indirectament puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa a la jurisdicció estrangera que li pogués correspondre. 

4) Poder i validació

Poder
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Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica
haurà d’adjuntar-se poder notarial per representar la persona o entitat en nom
de la qual actuarà davant de l’Administració contractant.

Validació

El secretari  general  de la corporació,  o funcionari  habilitat,  haurà de validar
prèviament els poders a què es refereix l’apartat anterior.

DNI d’apoderats

S’adjuntarà fotocòpia compulsada del DNI de l’apoderat o dels apoderats.

5.) Prova de no incórrer en prohibició per contractar amb l’Administració:

Es realitzarà per mitjà de declaració responsable de no incórrer el licitador en
cap de les prohibicions per contractar establertes en l’article 60 del TRLCSP.

6) Certificació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions d’Hisenda i de la Seguretat Social:

Certificació o document acreditatiu segons el qual el  contractista es troba al
corrent en el compliment de les obligacions de la Seguretat Social. No obstant
això, els licitadors podran presentar una declaració responsable en la qual facin
constar que l’empresa es troba al corrent en el compliment de les obligacions
d’Hisenda i  de la Seguretat Social,  sense perjudici  que durant el  termini  de
presentació  sol·licitin  amb  la  major  urgència  la  corresponent  certificació  de
l’Administració tributària i de la Seguretat Social, per tal de poder presentar-la
en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  a  que  es  refereix  aquest  plec  de
condicions.
 
El  compliment  de  les  obligacions  amb  l’Agència  Tributària  serà  comprovat
directament pels serveis municipals de contractació.

36.- Documents: originals i còpies.
 
Els documents que s’adjuntin a les proposicions hauran de ser originals. Això
no obstant,  s’admetran fotocòpies acarades notarialment  o  diligenciades pel
secretari o funcionari en qui delegui, en les quals es faci constar que varen ser
acarades amb els seus originals.

XVI.-  MESA  DE  CONTRACTACIÓ,  OBERTURA  DE  PLIQUES  I
ADJUDICACIÓ. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I NORMES DE PREFERÈNCIA.
 
37.- D’acord amb el que estableix l’article 320 de la TRLCSP en relació a la
disposició addicional segona regla 10, es preveu la constitució de la mesa de
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contractació que estarà integrada de la manera següent: 

− President: El Sr. Batle-President o Regidor en qui delegui.
− Vocals: 

Regidors: Srs. Felip Jerez Montes, Rosa Tarragó Llobera, Antonio Aguilar
Chicón.

- Sra. Francisca Martorell Pujadas, Interventora del Ajuntament.
- Sr. Guillermo Corró Truyol, Secretari accidental del Ajuntament.

- Secretari: Catalina Pons Bestard, funcionària de la Corporació.

La composició de la mesa es publicarà en el perfil del contractista una vegada
aprovat l’expedient de contractació.

38.- Conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació
procedirà  a  l’obertura  del  sobre  B,  que  conté  la  documentació  general
presentada  pels  licitadors,  en  sessió  no  pública.  El  secretari  de  la  mesa
certificarà  la  relació  de  documents  que  figura  en  cada  un  dels  sobres
presentats. Seguidament, la mesa qualificarà la documentació presentada amb
la finalitat de resoldre sobre l’admissió a concurs o exclusió d’aquest concurs
de les ofertes presentades.

Si la mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, ho comunicarà mitjançant telefax als licitadors i els
concedirà  un  termini  no  superior  a  tres  (3)  dies  hàbils  perquè  el  licitador
l’esmeni.

Si  la  documentació  conté  defectes  substancials  o  deficiències  materials  no
esmenables, la proposició serà rebutjada.

Sense perjudici  de l’anterior,  i  respecte de la  documentació presentada,  de
conformitat amb el que disposa l’article 22 del RGLCAP, la mesa podrà requerir
a les empreses aclariments sobre els certificats i els documents presentats en
relació amb la solvència del empresari o sobre el compliment del requisit de no
estar incurs en cap prohibició de contractar o requerir-les perquè en presentin
altres de complementaris. Aquest requeriment haurà de ser atès en el termini
màxim de cinc (5) dies naturals.

De tot l’anterior, se’n deixarà constància en l’acta que s’estengui.

39.- La mesa de contractació, en acte públic, realitzat dins els set dies següents
a comptar des de l’obertura de la documentació administrativa (si coincideix en
dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent), a les 13 hores, a la sala de
plens de l’Ajuntament, procedirà a l’obertura de les proposicions. En el cas de
que no es pogués celebrar en aquesta data es comunicarà als concursants la
nova data i hora per fax o telèfon. En tot cas l’obertura d’aquest sobre haurà de
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realitzar-se dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la finalització del
termini de presentació de proposicions, de conformitat amb el que disposa l’art.
160 del TRLCSP.

Començarà  l’acte  d’obertura  de proposicions amb la  lectura  de l’anunci  del
contracte i,  seguidament,  es recomptaran les proposicions presentades i  es
confrontaran amb les dades que figuren en el certificat estès per l’encarregat
del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament, feta la qual cosa es donarà
coneixement al  públic del  nombre de proposicions rebudes i  del  nombre de
licitadors;  les  persones  interessades  tindran  de  poder  comprovar  que  els
sobres  que  contenen  les  ofertes  es  troben  en  la  mesa  i  en  idèntiques
condicions en què varen ser lliurats.

En cas de discrepàncies entre les proposicions que figurin en poder de la mesa
i les que com a presentades es dedueixin de les certificacions de què disposi la
mesa, o que es presentin dubtes sobre les condicions de secret en què han
hagut de ser custodiades, se suspendrà l’acte i es realitzaran urgentment les
investigacions oportunes sobre el que ha succeït; es tornarà a anunciar, en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, la represa de l’acte públic una vegada que tot
hagi quedat aclarit en la forma deguda.

El  president  manifestarà  el  resultat  de  la  qualificació  dels  documents
presentats, amb expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i de
la  causa  o  les  causes  d’inadmissió  d’aquestes  proposicions  i  notificarà  el
resultat de la qualificació en els termes prevists en l’article anterior.

Les  sol·licituds  que  corresponguin  a  proposicions  rebutjades  romandran
excloses  del  procediment  d’adjudicació  del  contracte  i  els  sobres  que  les
continguin no podran ser oberts.

Abans  de  l’obertura  de  la  primera  proposició  es  convidarà  els  licitadors
interessats perquè manifestin els dubtes que se’ls presentin o perquè demanin
les explicacions que estimin necessàries; la  mesa farà els  aclariments i  les
contestacions pertinents, però sense que en aquest moment pugui fer-se càrrec
de  documents  que  no  haguessin  estat  lliurats  durant  el  termini  d’admissió
d’ofertes,  de  correccions o  d’esmenes de  defectes  o  d’omissions a  què es
refereix l’article 81.2 del Reglament dalt esmentat.

Si alguna proposició no tingués concordança amb la documentació examinada i
admesa,  excedís del  pressupost base de licitació,  variés substancialment  el
model  establert  o  comportés  error  manifest  en  l’import  de  la  proposició,  o
existís reconeixement per part del licitador que presenta error o inconsistència
que la facin inviable, la mesa la rebutjarà en resolució motivada. Contràriament,
el canvi o omissió d’algunes paraules del model, sempre que l’un o l’altra no
alterin el seu sentit, no serà causa bastant per al rebuig de la proposició.

40.- Una vegada obertes les sol·licituds es procedirà a celebrar el sorteig de
conformitat  amb  el  que  disposa  el  present  plec  de  condicions  i  la  mesa
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aprovarà el ordre de preferència. Una vegada aprovat aquest ordre els serveis
administratius  citaran  a  cada  un  dels  concursants  per  que  elegeixin
l’aparcament  o  aparcaments,  tant  pel  que  fa  a  la  ubicació  com a  la  seva
categoria. Si es produeixen renúncies es seguirà el corresponent ordre disposat
per la mesa.  Una vegada fetes aquestes operacions es reunirà la mesa de
contractació en els efectes de formular la proposta definitiva d’adjudicació amb
indicació del adquirent de la concessió i plaça o places d’aparcament, la dita
convocatòria serà comunicada als licitadors. Començarà l’acte amb la dació de
compte als vocals de la mesa de l’informe tècnic emès; seguidament, la mesa
formularà i aprovarà la proposta corresponent d’adjudicació. A continuació, el
president  declararà  públic  l’acte,  es  cridarà  els  licitadors  que  hi  haguessin
assistit  i  se’ls  donarà compte de la  proposta d’adjudicació formulada per  la
mesa;  se’ls  convidarà  perquè  verbalment  exposin  totes  les  observacions  o
reserves que considerin oportunes contra l’acte realitzat, les quals hauran de
formular-se per escrit en el termini màxim dels dos (2) dies hàbils següents al
de l’acte. Conclòs l’acte, s’estendrà acta que reflecteixi fidelment allò succeït i
la  signaran el  president  i  el  secretari  de  la  mesa de contractació  i  els  que
haguessin fet presents les seves reclamacions o reserves.

Presentades les reclamacions o observacions per escrit s’adreçaran a l’òrgan
de  contractació  amb  informe  previ  de  la  mesa,  la  qual  serà  convocada  a
aquests efectes. L’òrgan de contractació resoldrà aquestes reclamacions, amb
pronunciament exprés sobre aquestes últimes, mitjançant l’acord que resolgui
el procediment i adjudiqui el contracte.

41.- Requeriment de documentació i adjudicació.

L’òrgan de contractació,  directament o  mitjançant  la  intervenció de la  mesa
contractació,  requerirà  als  adjudicataris  perquè,  dins  el  termini  de  deu  dies
hàbils, a contar des del següent al de la recepció del requeriment presenti la
documentació  justificativa  de  estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les
obligacions tributàries i  de la seguretat social  i  d’haver constituït  la garantia
definitiva.  De complimentar-se  adequadament  el  requeriment  dins  el  termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, per la qual cosa
es sol·licitarà la documentació al següent per ordre de classificació.

Una  vegada  presentada  la  documentació  es  presentarà  la  proposta
d’adjudicació al ple municipal.

L’adjudicació es comunicarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el
perfil  del contractista amb indicació del termini en que s’ha de procedir a la
formalització del contracte. 
    
XVII.-  EXONERACIÓ  DE  GARANTIA  DEFINITIVA.  CONTRACTE
ADMINISTRATIU I DESPESES DE PUBLICITAT.

42.- A la vista de les característiques del contracte s’exonera als concessionaris
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de la presentació de garantia definitiva.

43.-  El  contracte  es  formalitzarà  en  document  administratiu  en  la  data  que
assenyali l’Administració contractant.

44.- Els adjudicataris hauran d’abonar els tributs que pesin sobre el contracte o,
si  escau,  sobre  l’objecte  del  contracte.  Als  efectes  del  que disposa l’article
67.2.g), en relació amb l’article 75 del RGLCAP.
 
45. Els adjudicataris es faran càrrec dels Imposts, contribucions, taxes i preus
públics que pesin sobre el contracte o, si escau, sobre l’objecte del contracte.

XVIII.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I ACTA D’OCUPACIÓ.

46.-  El  contracte  es  formalitzarà  en document  administratiu  en  la  data  que
assenyali l’Administració contractant i en el termini màxim de deu dies hàbils a
comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva. 

L’Ajuntament  fixarà  data  i  hora  per  l’entrega  dels  aparcaments  subjecte  de
concessió i l'aixecament de les actes d’ocupació a favor dels concessionaris. Per
una millor organització de les entregues es podran fitxar distints dies. A partir del
dia  següent  al  de  la  formalització  del  acta  s’iniciarà  el  còmput  del  termini
concessional. 

XIX.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE.

47.- El contracte serà inalterable a partir del seu perfeccionament i s'haurà de
complir  amb  subjecció  estricta  a  les  seves  clàusules  i  al  present  Plec  de
Condicions.

L'Ajuntament  podrà  ordenar  discrecionalment  les  modificacions  en  el  servei
contractat que aconselli l'interès públic, d'acord amb l'establert en els articles 126 i
127 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i demés normativa
aplicable en matèria de contractació administrativa. La modificació haurà de ser
acordada pel Ple de l'Ajuntament.

XX.- EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ I REVERSIÓ DELS BENS.

48.-  A  la  finalització  de  la  concessió,  sigui  quina  sigui  la  causa  d'aquesta,
revertiran a l'Ajuntament, en perfecte estat de conservació i funcionament, lliures
de càrregues i  gravàmens,  els  béns de domini  públic  que en aquell  moment
integren l'objecte concessional

A tals efectes i en el termini de quinze dies des del següent al de la notificació de
l'extinció de la concessió, el concessionari haurà d'abandonar i deixar lliures i
vacus,  a  disposició  municipal,  els  béns  de  domini  públic  afectes  a  l'objecte
concessional, reconeixent la potestat de l'Ajuntament per acordar i executar per si
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el llançament.

S'estendrà acta de reversió i ocupació, on es faran constar totes les incidències i
suggeriments que interessi a les parts, amb la finalitat de poder exercir quantes
accions es poguessin derivar.

49.- La concessió s'extingirà sempre en la seva integritat, i per qualsevol de les
següents circumstàncies:

a) Per transcurs del termini fixat.

b) Per raons sobrevingudes de interès públic degudament justificades, amb
indemnització de danys i perjudicis si procedís. 

c) Per les causes disposades en aquest plec de condicions i per la resta de
causes disposades a la legislació aplicable, talment com la Llei de Contractes del
Sector Públic, la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reglament
de Bens de les Entitats Locals i el Reglament de Serveis.

MODEL DE PROPOSICIÓ

El Sr. ***, amb domicili a *** provist de DNI. ***, actuant en nom propi i
representació (o en el de ***), NIF. ***, en la seva condició de ***, assabentat de
l'anunci de la licitació publicat en el BOIB , per la concessió, mitjançant concurs
públic, d’un aparcament en el mercat municipal, amb la modalitat de pagament
mensual del cànon, i assabentat també dels Plecs de Clàusules Administratives
que ha de  regir  la  concessió  i  demés normes de contractació  administrativa
d'aplicació, i estant interessat amb l’expressada licitació, MANIFESTA:

1.- Que accepta íntegrament les clàusules del present plec de condicions
de la concessió, i es compromet el seu exacte compliment i execució.

2.- Que es compromet al exacte compliment de la legislació que resulti
d’aplicació a la concessió.

3.- Que li interessa la concessió d’un aparcament de _______ (posar sui
sol·licita 1 o 2 aparcaments), amb la modalitat de pagament mensual del cànon
i per un any prorrogable a criteri del Ajuntament.

(lloc, data i signatura)
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