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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU 
D’UN TERRENY DE TITULATITAT MUNICIPAL, SITUAT EN EL SECTOR DELS 
CIRERERS I QUALIFICAT COM A EQUIPAMENT, PER A LA CONSTRUCCIÓ I 
FUNCIONAMENT D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A ÚS DE TANATORI I SERVEIS 
FUNERARIS.
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Annexos:

1.- Plànol de l’àmbit de l’ús privatiu de la concessió.
2.- Model de declaració responsable i d’autorització d’obtenció de la certificació
d’obligacions tributàries.
3.- Model d’oferta econòmica.
4.- Quadre-resum de característiques del contracte.

1.- OBJECTE

Constitueix l’objecte d’aquest plec de clàusules i de prescripcions tècniques la 
regulació de la concessió administrativa demanial d’un terreny de titularitat municipal, 
de 4.820,09 m2 de superfície situat en el sector industrial dels Cirerers, a Vilafranca 
del Penedès, per a destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d’un 
equipament de titularitat i gestió privada dedicat a ús de tanatori i serveis funeraris 
en general.

Tanmateix, passats com a mínim vuit anys des de l’inici de la concessió, els terrenys 
podran destinar-se a altres usos, sempre que siguin  usos d’equipaments col·lectius o 
comunitaris que el Pla d’ordenació urbanística municipal admeti en aquest indret. 

2.- CARÀCTER DE LA CONCESSIÓ I RÈGIM JURÍDIC

El contracte té la consideració de concessió administrativa per a l’ús privatiu d’un
bé de domini públic, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 218 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 57 i següents del 
Reglament del patrimoni dels ens locals.

En tot allò no previst en aquest plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques i els seus annexos, regirà la normativa legal vigent, que a continuació es 
relaciona:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 

públiques.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
- RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 

vigents en matèria de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals (en endavant, RPC).
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- Les ordenances i reglaments municipals.
- Altres disposicions administratives aplicables.
- En defecte de dret administratiu, s’aplicarà la normativa corresponent de dret 

privat.

L’adjudicació de la concessió implica, per part del concessionari, la seva expressa 
submissió a aquest plec de clàusules i de prescripcions i a les esmentades 
disposicions legals i reglamentàries.

La concessió objecte d’aquest plec s’atorga salvant el dret de propietat i sens 
perjudici de tercers.

Les parts del contracte quedaran sotmeses expressament a allò establert en aquest 
plec. El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en 
formin part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, que puguin ser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no 
eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.

3.- JURISDICCIÓ COMPETENT

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi 
a la via administrativa i seran immediatament executius. Contra els mateixos, serà 
possible interposar potestativament el recurs de reposició i, en tot cas, el contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la normativa d’aplicació.

4.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Conforme a allò que disposa la disposició addicional 2ª, apartat 1, del Reial decret 
legislatiu  3/2011 (Text refós de la llei de contractes), i com sigui que l’import de la 
concessió no supera el 10% dels recursos del pressupost ni els 3.000.000 d’euros, 
l’òrgan de contractació és l’alcalde, que té delegada la competència en la Junta de 
Govern Local. La Junta de Govern actuarà com a òrgan competent per aprovar 
l’expedient de contractació, l’adjudicació, interpretació i execució del contracte, i per 
exercir totes les potestats que la llei atribueix a l’òrgan de contractació.

5.- PERFIL DEL CONTRACTANT

L’accés públic al perfil del contractant propi de l’òrgan de contractació es realitzarà a 
través de la seu electrònica: http://www.vilafranca.cat

6.- ÀMBIT FÍSIC

La descripció i les característiques del bé objecte de concessió són:
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6.1.- Descripció:

Parcel·la de terreny de 4.820,09 m2, en el terme municipal de Vilafranca del Penedès 
en el sector dels Cirerers, destinada a equipament col·lectiu. Limita al nord-est, al 
front, amb el carrer St. Cugat Sesgarrigues; al nord, a l’esquerra entrant respecte al 
carrer St. Cugat Sesgarrigues, amb la zona verda situada al llarg del límit de la riera 
de l’Adoberia; al sud-oest, dreta entrant respecte al carrer St. Cugat Sesgarrigues, 
amb l’Avda. de La Pelegrina; i a l’est, al fons respecte al carrer St. Cugat 
Sesgarrigues, amb la zona verda situada al llarg del límit de la riera de l’Adoberia. La 
seva forma és irregular i la seva topografia plana. Actualment la finca es troba 
tancada i està sent utilitzada com a aparcament municipal de vehicles.

Pel subsòl de la finca discorre un col·lector actualment propietat del Ministerio de 
Fomento ( 2008 ) que serà cedit a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. La 
canonada discorre paral·lela a l’Avda. Pelegrina creuant la finca de nord-oest a sud-
est

6.2.- Dades registrals:

Tom 2.096, llibre 811, foli 217, finca número 34.715

6.3.- Referència cadastral:

2386704CF9728N0000ID

6.4.- Càrregues:

En la finca se situa una instal·lació elèctrica, la qual ha de ser desviada al seu càrrec 
per la Junta de Compensació del sector dels Cirerers. Una vegada desviada aquesta 
instal·lació la parcel·la restarà lliure de càrregues i gravàmens, excepte per la 
presència del col·lector descrit en l’apartat 6.1 d’aquest plec, el qual es situa en la 
part no edificable de la parcel·la, la qual cosa no dificulta ni hipoteca la construcció de 
l’equipament.

6.5.- Classificació i qualificació urbanística:

La parcel·la de referència es troba inclosa en el sector dels Cirerers, classificat pel Pla 
d’Ordenació urbanística municipal vigent (en endavant POUM) com a sòl urbanitzable 
delimitat. Actualment el sector disposa de planejament i dels seus instruments de 
gestió aprovats definitivament; trobant-se en un avançat procés d’urbanització. Donat 
que les obres d’urbanització no han estat finalitzades, aquestes no han estat rebudes 
per l’Ajuntament.
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Tot i estar en procés d’urbanització, en aplicació de l’article 39 del Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
poden atorgar-se llicències d’edificació donat que aquestes es poden executar de 
manera simultània a les obres d’urbanització.

Segons el Pla Parcial Els Cirerers aprovat definitivament en data 17 de març de 2004 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la parcel·la objecte d’aquest 
plec està qualificada com a sistema d’equipament col·lectiu, el qual es destinarà a 
usos públics col·lectius al servei directe al ciutadà. Aquest sòl serà sempre de domini 
públic, si bé s’admet que la seva gestió sigui confiada al sector privat. Caldrà 
presentar, tramitar i aprovar un pla especial urbanístic de concreció de la titularitat i 
dels usos de l’immoble.

Els usos permesos en aquesta parcel·la, regulats en l’article 20 del Pla Parcial Els 
Cirerers són els previstos en l’article 195 de les normes del POUM: administratiu, 
educatiu, sanitari, assistencial, socio-cultural, recreatiu, religiós, cementiri, 
abastiment, bombers, esportiu, geriàtric, aparcament, transport públic, magatzem, 
mediambiental. A banda d’aquests usos, cal incloure l’ús de tanatori – com a ús 
desvinculat de l’ús de cementiri – segons s’estableix en la modificació puntual de 
POUM ús de cementiri aprovada definitivament en data 24 de maig de 2016 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Segons l’article 21 del Pla Parcial Els Cirerers les condicions d’edificació són les 
establertes en l’article 199 de les normes del POUM. El sostre màxim admès és de 
4.820,09 m2; l’alçada màxima permesa és de 8,5 m sobre la cota natural del terreny, 
la qual només pot ser sobrepassada per elements tècnics singulars; i les distàncies als 
límits de parcel·la seran de 10 m pel vial principal i de 5 metres per a la resta de 
límits.

7.- DURADA DE LA CONCESSIÓ

La concessió objecte d’aquest procediment tindrà un termini de cinquanta (50) anys a 
comptar des de la data de formalització de la concessió en document administratiu o 
escriptura pública.

El termini assenyalat és improrrogable.

L’establiment de termini concessional no va en detriment de considerar sempre
implícita la facultat de l’Ajuntament de resoldre la concessió abans del seu venciment, 
si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, amb el rescabalament 
dels danys que es puguin produir.
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8. RÈGIM ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ

8.1. Cànon

L’Ajuntament fixa el cànon total mínim de la concessió, per als cinquanta anys de 
vigència, en 570.000.- €.

Aquest cànon és susceptible de ser millorat en les propostes que facin els licitadors, 
essent aquesta millora un dels criteri d’adjudicació, segons disposa la clàusula aquest 
plec.

8.2. Condicions de pagament del cànon

El pagament del cànon corresponent a la utilització privativa d’aquests terrenys 
públics i de l’edificació, per l’import final d’adjudicació, podrà realitzar-se de les 
següents maneres:

a) Satisfent l’adjudicatari la meitat de l’import en el moment de formalitzar-se la 
concessió i el 50 per 100 restant passat un any de la formalització, sense meritació 
d’interessos.

b) Mitjançant el lliurament a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de la total 
propietat (ple domini) d’una finca apta per a ser edificada o ja edificada, el valor de la 
qual superi el 50% del valor mínim de licitació de la concessió (285.000.- €), i no 
superi l’import del cànon total ofertat. La finca haurà de trobar-se lliure de càrregues i 
gravàmens. La resta del cànon no comprès en el valor de la finca lliurada a 
l’Ajuntament s’abonarà mitjançant el pagament anual d’una quantitat que es 
determinarà dividint la part pendent per quaranta-cinc (45). El pagament d’aquesta 
quantitat anual es començarà a fer quan acabi l’any sisè de la concessió, i acabarà 
quan la concessió finalitzi (any 50è).  La quantitat de cànon no finançada per finca, i 
que es paga anualment a partir del sisè any, merita interessos a partir de la data de 
formalització de la concessió, al tipus de l’interès legal del diner en cada moment 
vigent. 

Aquesta modalitat de pagament requereix conformitat expressa municipal, previ 
informe tècnic. La finca que s’ofereixi ha de ser d’interès per a l’Ajuntament, per a 
poder-hi ubicar equipaments, serveis o dependències municipals o per a facilitar 
l’execució del planejament urbanístic, i també cal acreditar amb informe tècnic que el 
valor assignat a la finca ofertada és correcte i acceptable segons criteris de valoració 
ordinàriament admesos. Per tant, l’Ajuntament pot rebutjar la fórmula si la finca no té 
interès real per a l’Ajuntament, o si el preu o valor assignat s’estima excessiu.

c) Mitjançant el pagament anual d’una quantitat que es determinarà dividint l’import 
total del cànon per quaranta-cinc (45). El pagament d’aquesta quantitat anual es 
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començarà a fer quan acabi l’any sisè de la concessió, i acabarà quan la concessió 
finalitzi (any 50è).  La quantitat de cànon que es paga anualment a partir del sisè 
any, merita interessos a partir de la data de formalització de la concessió, al tipus de 
l’interès legal del diner en cada moment vigent. 

Els licitadors en les seves ofertes han d’indicar per la fórmula  de pagament per la 
qual opten, si bé podran optar per més d’una modalitat en termes alternatius, 
esmentant l’ordre de preferència.

9.- OBLIGACIONS GENERALS DEL CONCESSIONARI

Seran obligacions del concessionari, a més de les concretades en altres clàusules
d’aquest plec i de les que resultin de la normativa legal i reglamentària, les següents:

1. Els terrenys objecte de la concessió s’han de destinar exclusivament a la 
construcció, gestió i explotació d’un edifici o edificis destinats a tanatori  i altres 
serveis funeraris, a càrrec íntegrament de l’adjudicatari.

2. No realitzar actes dispositius o de gravamen sobre el bé adscrit a la concessió.

3. No subrogar, cedir ni traspassar a terceres persones els drets i obligacions 
dimanants de la concessió, sense la prèvia autorització de l’Ajuntament. 

4. El programa funcional de l’edifici donarà compliment a l’establert en l’ordenança 
dels Serveis funeraris de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

5. Estar en possessió de tots els permisos necessaris per a l’execució de les obres de 
construcció de l’edifici i per a l’exercici de l’activitat; i complint estrictament les 
normatives vigents en matèria tributària, laboral, social i sanitària.

6. Realitzar les activitats de tanatori i serveis funeraris d’acord amb les lleis i normes 
de serveis funeraris i les ordenances municipals.

7. Netejar, mantenir i efectuar les reparacions necessàries en els espais i elements de 
la concessió.

8. Fer-se càrrec de les escomeses dels serveis d’energia, aigua i altres ja existents o 
futures, així com de les despeses del seu subministrament, amb comptadors propis i 
de conformitat amb la normativa vigent.

9. En el supòsit que el concessionari subcontracti o cedeixi total o parcialment les 
prestacions sense el preceptiu permís de l’Ajuntament, figurarà davant l’administració 
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municipal com a únic responsable a tots els efectes, sens perjudici del règim 
sancionador que li pugui ser aplicat.

10. Assumir tota la responsabilitat civil, administrativa, mercantil, laboral, contractual 
i extracontractual que es derivi de la concessió i de les activitats que es portin a 
terme.

11. Contractar i mantenir en vigor una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
amb una cobertura mínima de 300.000,00 € per sinistre i any i de 150.000,00 € per 
víctima que cobreixi totes les responsabilitats per danys i perjudicis, personals i 
materials que s’ocasionin als usuaris o a terceres persones, causats pel concessionari, 
el seu personal o per l’ús de les instal·lacions per terceres persones, o bé, pel 
deficient estat dels elements de l’edificació o de les adaptacions que s’hagin fet als 
terrenys de domini públic amb l’objecte de desenvolupar l’activitat  d’aquesta 
concessió. 

12 L’adjudicatari és el responsable directe de mantenir l’ordre i bon funcionament de 
l’equipament a construir en els terrenys objecte de concessió.

13. Realitzar la recollida selectiva de deixalles que generin l’activitat d’acord amb els 
criteris i determinacions del Servei municipal competent. En aquest sentit es 
prioritzarà la reducció de les deixalles i la recollida selectiva de les fraccions 
recuperables.

14. L’activitat que es desenvolupi en aquest espai de domini públic haurà de complir 
la normativa mediambiental en matèria de sorolls i vibracions, municipal i de la 
Generalitat de Catalunya. 

15. Respecte als horaris de l’activitat, s’adaptaran al que puguin preveure les 
ordenances municipals.

16. Són obligatòries per al concessionari les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i fiscals.

17. Incloure el català en les indicacions destinades als usuaris de les instal·lacions, 
sens perjudici dels altres idiomes que l’adjudicatari estimi convenients.

18. No s’admetrà la publicitat de terceres empreses diferents i alienes a la concessió.

19. Els rètols, si se’n posen, tindran el disseny adient i concordant a la zona en la que 
es desenvolupa l’activitat, i en tot cas caldrà l’autorització municipal corresponent.
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20. Ajustar-se essencialment a la seva proposició en la licitació quant a 
característiques i qualitats de l’equipament, qualitat i oferta de serveis i tarifes i preus 
a càrrec dels usuaris.

21. No superar durant tota la vigència de la concessió l’import del servei funerari 
bàsic (paquet bàsic) ofertat per l’empresa adjudicatària, sens perjudici de les 
adaptacions que preveu aquest plec.

10.- DESPESES I INVERSIONS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari de la concessió construirà al seu càrrec, damunt dels terrenys objecte 
de concessió, respectant el sostre màxim edificable de 4.820,09 m2 i en un termini 
màxim de trenta mesos, un edifici o diversos edificis ajustats a les previsions del 
planejament urbanístic vigent i de la normativa sectorial aplicable, destinat a ús de 
tanatori, i eventualment altres serveis funeraris. L’edificació respondrà, amb caràcter 
general i sens perjudici de modificacions i adaptacions puntuals, al preceptiu estudi 
previ que el licitador presenti en el procediment, d’acord amb aquest plec.

11.- DRETS DEL CONCESSIONARI

1. Utilitzar el bé de domini públic objecte descrit en aquest plec, de conformitat amb 
les determinacions d’aquest plec de clàusules.

2. Desenvolupar l’activitat de tanatori d’acord amb la normativa sectorial adient.

3. Sol·licitar la intervenció de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès quan es 
produeixi alguna pertorbació en l’exercici dels seus drets com a concessionari.

4. El concessionari resta facultat conforme a la normativa sectorial de la seva activitat 
a regular l’accés de persones i vehicles a zona objecte de concessió. 

12.- FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament, atesa la qualificació jurídica de bé de domini públic adscrit a la 
concessió i com a titular seu, ostenta, entre d’altres les següents facultats:

1. Emetre ordres i instruccions d’obligat compliment per al concessionari, relatives a 
incidències que afectin l’ús privatiu del bé objecte d’ocupació.

2. Inspeccionar en qualsevol moment el bé objecte de la concessió i també les 
construccions i instal·lacions que en ell s’emplacin.

3. Acordar i executar per sí mateix el llançament del concessionari en cas que aquest 
últim no deixi lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament, els terrenys objecte de 
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concessió en el termini establert, amb subjecció a l’article 228 del TRLMRLC i al 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. Ordenar de forma discrecional les modificacions a la concessió que l’interès públic 
aconselli tot mantenint l’equilibri econòmic i financer.

5. Imposar al concessionari les multes i penalitats procedents per les infraccions
que cometi durant la vigència de la concessió o en la utilització dels béns.

6. Autoritzar expressament i supervisar la realització d’obres i la instal·lació de 
qualsevol tipus de publicitat per part del concessionari.

13.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

Les obligacions de l’Ajuntament seran les que s’indiquen a continuació:

1. Atorgar al concessionari la protecció material i jurídica adequada a l’efecte d’evitar 
o reparar pertorbacions en els drets establerts a favor seu en aquest plec de 
clàusules.

2. Indemnitzar al concessionari en cas d’extinció anticipada de la concessió per raons 
d’interès públic.

14.- INCOMPLIMENT DEL CONCESSIONARI

14.1. Infraccions

Les infraccions que cometi el concessionari es classifiquen en molt greus, greus i
lleus, d’acord amb la tipificació següent:

14.1.1. Infraccions molt greus

a) L’obstrucció molt greu o reiterada a l’exercici de les funcions de policia, control i 
fiscalització que correspon a l’Ajuntament.

b) La falsedat en la presentació de qualsevol tipus de documentació a l’Ajuntament, 
tant durant la fase de la licitació com en qualsevol moment posterior dins de la 
vigència de la concessió.

c) L’execució d’obres o la instal·lació de qualsevol element, no autoritzats per 
l’Ajuntament en el domini públic municipal.
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d) La realització per part del concessionari d’accions o omissions que causin danys 
molt greus al domini públic municipal o al seu ús, així com l’ocupació sense el 
corresponent títol administratiu.

e) La realització d’actes en els béns adscrits a la concessió que provoquin alteracions 
molt greus de l’ordre públic.

f) Les infraccions que justifiquin la revocació de la concessió. 

g) Cedir, subarrendar o traspassar la gestió de la concessió, mitjançant qualsevol 
modalitat o títol, sense la prèvia autorització expressa de l’Ajuntament.

h) Les interrupcions o suspensions de l’activitat durant la vigència de la concessió per 
més de sis mesos, llevat que concorrin circumstàncies degudament acreditades de 
força major.

i) L’ incompliment molt greu de l’obligació del concessionari de mantenir en bon estat 
d’ús i conservació el bé adscrits a la concessió , sempre que s’hagi produït el previ 
requeriment de l’Ajuntament per a l’esmena d’aquesta circumstància i el 
concessionari no l’hagi atès en el termini màxim d’un mes.

j) L’impagament del cànon de la concessió.

k) La reiteració de dues o més infraccions greus en el període de 6 mesos.

l) No ajustar-se essencialment a la seva proposició en la licitació quant a 
característiques i qualitats de l’equipament, qualitat i oferta de serveis i tarifes i preus 
a càrrec dels usuaris, si un cop requerit per l’Ajuntament no corregeix el 
desajustament en un termini màxim de dos mesos. Particularment es considerarà 
infracció molt greu percebre pels serveis funeraris bàsics que preveu l’Ordenança 
municipal de serveis funeraris i aquests plec, preus superiors a l’oferta presentada per 
l’empresa adjudicatària (inferior o igual als límits que estableix aquest plec), previ 
advertiment de correcció.

14.1.2. Infraccions greus

Tindran la consideració d’infraccions greus, les següents:

a) L’ incompliment de l’obligació de manteniment i conservació del bé i adscrit a la 
concessió, llevat que aquest incompliment tingui el caràcter de molt greu.

b) El retard injustificat en el compliment de les obligacions del concessionari que no 
causi danys o perjudicis greus en el funcionament de la concessió.
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c) L’ incompliment de les indicacions dels serveis municipals adients quant a l’ús 
privatiu del bé de domini públic adscrit a la concessió.

d) La col·locació de material publicitari o propagandístic no permès o no autoritzat.

e) No subscriure la pòlissa d’assegurances exigida en aquest plec o subscriure-la
en condicions d’inferior cobertura a les estipulades.

f) La no admissió de clients o usuaris als espais de domini públic d’ús privatiu sense 
que existeixi algun motiu que ho justifiqui, o no ajustar-se als criteris i condicions 
d’admissió establerts.

g) La manca de pagament de les primes d’assegurança exigides, en el moment del 
seu venciment.

h) Incompliment dels compromisos assumits pel concessionari en la seva oferta, pels 
quals va obtenir la puntuació ponderada d’acord amb els criteris d’adjudicació, tret 
que la infracció s’hagi de qualificar com a molt greu.

i) La reiteració de dues o més infraccions lleus en el període de 6 mesos.

14.1.3. Infraccions lleus

Tindran la consideració d’infraccions lleus tota la resta de faltes que no estiguin 
qualificades com a greus o molt greus, sempre que suposin un incompliment de les 
condicions estipulades en aquest plec i demés normativa aplicable.

14.2. Sancions

En el cas que el concessionari cometi alguna de les infraccions enumerades 
anteriorment, l’Ajuntament estarà facultat per imposar la sanció corresponent.

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte 
els criteris objectius i subjectius següents:

a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
b) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
c) El benefici derivat de l’activitat infractora.
d) La naturalesa dels perjudicis causats.
e) La reincidència.
f) El grau de malícia del causant de la infracció.
g) El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.
h) La capacitat econòmica de l’infractor.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 24 de març de 2017

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
1/2017/EG_CU

Codi validació document:
1134 0407 1161 3054 4366

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 13 de 34

La sanció de multa a imposar tindrà tres graus que es corresponen respectivament 
amb les infraccions lleus, greus i molt greus. S’estableixen els límits següents, 
actualitzables anualment segons l’IPC:

a) Infraccions lleus, fins a vuit-cents cinquanta euros (850,00 €).
b) Infraccions greus, fins a dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €).
c) Infraccions molt greus, fins a quatre mil euros (4.000,00 €).

Tanmateix, l’incompliment de les obligacions essencials del concessionari, incloent la 
superació dels preus màxims establert per al paquet de serveis funeraris bàsics, pot 
donar  lloc a la revocació i extinció de la concessió per causes imputables al 
concessionari.

14.3. Imposició de multes

Serà competent per a la imposició de sancions l’alcaldia o regidoria delegada, a 
proposta dels serveis municipals adients i prèvia audiència al concessionari. No serà 
necessari instruir un procediment sancionador, però sí garantir el dret a presentar 
al·legacions i proves.

El concessionari haurà de satisfer l’import de les sancions en el termini màxim dels 30 
dies naturals següents al de la seva notificació.

En cas satisfer-les dins d’aquest termini, les multes es faran efectives d’acord amb la 
següent prelació:

1r. Incautació de la garantia definitiva en l’import necessari per a cobrir la multa 
imposada. A aquest efecte, el concessionari haurà de completar la garantia incautada.

2n. Quan l’abonament de l’import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat 
per la garantia definitiva, l’Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d’execució forçosa 
que preveu la Llei de procediment administratiu.

La imposició de les multes tindrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin 
exigibles per part de l’Ajuntament, i de l’extinció de la concessió si escau.

15.- EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ

La concessió s’extingirà per les següents circumstàncies:

1. Venciment del termini establert.

2. Desaparició del bé sobre el qual s’atorga la concessió.
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3. Desafectació del bé, de conformitat amb el que disposen els articles 204 i següents 
del TRLMRLC i preceptes concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, quant a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns.

4. Mutu acord entre l’Ajuntament i el concessionari.

5. Renúncia del concessionari, amb un preavís mínim de 6 mesos, acceptada per 
l’Ajuntament, sempre que no tingui incidència negativa sobre el domini públic o la 
seva utilització, o causi perjudicis a tercers. La renúncia no dóna lloc en cap cas a 
indemnització de l’Ajuntament al concessionari per obres no amortitzades ni altres 
conceptes.

6. Revocació de la concessió. Seran causes de revocació, a nivell enunciatiu i no 
limitatiu, les següents:

a) L’abandonament o falta d’utilització dels bens demanials objecte d’aquesta 
concessió durant 1 any.

b)  El no pagament del cànon establert a favor de l’Ajuntament.

Si es deixa de satisfer un pagament l’Ajuntament formularà requeriment per a 
l’ingrés, i si aquest no té lloc en el termini màxim de 20 dies operarà l’extinció de la 
concessió per causa imputable al contractista. A banda de l’extinció, el, retard en el 
pagament de quantitats comportarà abonament d’interessos, al tipus de l’interès de 
demora tributari previst en la normativa aplicable incrementat en tres punts 
percentuals.

c. Destinació dels béns adscrits a la concessió a usos diferents dels assenyalats en 
aquest plec de clàusules.

d. La invasió del domini públic no atorgat.

e. Les accions o omissions que produeixin danys irreparables o de difícil reparació al 
domini públic.

f. La realització d’actes dispositius o de gravamen sobre els béns adscrits a la 
concessió.

g. L’incompliment d’allò previst en aquest plec sobre la transmissió de la concessió.

h. L'incompliment directe d’altres obligacions essencials del concessionari que per la 
seva gravetat es considerin causa de revocació.

La revocació de la concessió comportarà en tot cas la pèrdua de la garantia definitiva, 
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sens perjudici de l’aplicació del règim sancionador previst en aquest plec.

7. Resolució judicial.

16.- PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 60.2 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, que remet a la normativa de contractació, la concessió s’adjudicarà pel 
procediment obert ordinari, segons allò previst en l’article 138 del TRLCSP, a favor de 
la proposició més avantatjosa en termes generals i d’acord amb allò disposat a 
l’article 150 de l’esmentat TRLCSP.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, l’òrgan de contractació s’ajustarà a diversos criteris directament 
vinculats amb l’objecte del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 
150.1 del TRLCSP.

17.- REQUISITS I CONDICIONS PER LICITAR

Podran presentar-se a la licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, amb condició d’empresari individual o amb unió temporal d’empresaris, 
que tinguin plena capacitat d’obrar, no incorrin en cap de les prohibicions de 
contractar amb l’Administració establertes a l’article 60 del TRLCSP i acreditin 
solvència econòmica i financera, i tècnica o professional, i en els termes de l’article 62 
i ss del TRLCSP.

Quan, posteriorment a l’atorgament de la concessió, el titular incorri en alguna de les 
prohibicions per contractar es produirà l’extinció de la concessió.

En compliment del que disposa l’article 54.2 del TRLCSP els empresaris hauran de 
comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible 
per a realitzar l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte i han de  
disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per a la 
deguda execució del contracte.

L’administració podrà contractar amb unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a l’efecte, conforme l’establert a l’article 59 del TRLCSP.

La presentació de proposicions per part dels licitadors presumeix que aquests 
accepten de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec.

18.- GARANTIES
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18.1. Garantia provisional

No s’estableix garantia provisional.

18.2. Garantia definitiva

La garantia definitiva serà de 15.000 €, i podrà constituir-se en qualsevol de les 
formes previstes a l’article 96 del TRLCSP i s’exigirà al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa que, previ requeriment de l’òrgan de 
contractació, disposarà del termini especificat en aquest plec per a constituir-la, de 
conformitat amb el que disposa l’article 151.2 del TRLCSP.

La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l’article 100 del TRLCSP i 
de l’ús dels béns i de la seva reposició o reparació, o indemnització, en el cas 
d’alteració, d’acord amb el que disposa l’article 92.6 de la Llei del Patrimoni de les 
administracions públiques.

La garantia definitiva no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el 
venciment del termini de la concessió, s’hagi complert satisfactòriament el  contracte 
o hagi estat resolt sense culpa del contractista, sempre que els béns adscrits a la 
concessió es trobin en perfecte estat i així s’acrediti mitjançant informe dels serveis 
tècnics municipals.

El cobrament de les despeses generades pels danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament, quan sobrepassi l’import de la garantia prestada, es podrà executar per 
via de constrenyiment.

La resolució de la concessió per causa imputable al contractista comportarà la pèrdua 
de la garantia definitiva.

En el cas de disminució de la garantia constituïda, com a conseqüència de la imposició 
de sancions econòmiques o per qualsevol altra causa, el concessionari estarà obligat a 
suplementar la diferència en el termini màxim dels 15 dies naturals següents a la 
notificació del requeriment.

19.- EXPOSICIÓ SIMULTÀNIA DEL PLEC DE CLÀUSULES I DE L’ANUNCI DE 
LICITACIÓ.

De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, l’exposició pública del plecs de clàusules i de prescripcions i l’anunci de licitació 
es realitzarà en un sol acte, podent presentar-se al·legacions en el termini de 30 dies 
hàbils següents a la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província.
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Si durant l’esmentat termini es presenten reclamacions, la licitació s’ajornarà en tant 
no es resolguin aquestes.

De conformitat amb el que estableix l’article 53 del TRLCSP i amb la finalitat 
d’assegurar la transparència, la publicitat i la concurrència de licitadors, la informació 
relativa al procediment d’adjudicació d’aquest contracte es difondrà també a través 
del perfil del contractant.

20. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ, 
FORMALITATS I DOCUMENTACIÓ.

20.1. Lloc i termini de presentació.

Les proposicions es presentaran a les dependències de la planta baixa de la casa de la 
Vila (Oficina d’Atenció Ciutadana), carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca, de les 8 a 
les 14 hores, durant un termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la 
data de finalització del termini d’exposició pública del plec o de la data de resolució 
d’al·legacions, si se’n produeixen.

Si el termini de presentació de proposicions s’escau en dissabte o dia festiu, aquest 
s’ajornarà fins el primer dia hàbil següent.

També podran presentar-se proposicions per correu  havent-se d’acreditar, per part 
de l’interessat, amb el resguard corresponent, i amb la data d’imposició de la tramesa 
a l’oficina de Correus i anunciar el mateix dia i com a màxim fins a l’acabament del 
termini de presentació de pliques (14 hores) a la secretaria general de l’Ajuntament 
de Vilafranca la remissió de la seva proposició, per fax, correu electrònic o telegrama, 
conforme el que disposa l’article 80 del RGLCAP. Sense complir els esmentats 
requisits no serà admesa la proposició en cas de rebre’s fora del termini fixat en 
l’anunci de licitació.

No obstant, transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini de presentació, no 
serà admesa cap proposició enviada per correu.

20.2. Formalitats.

La documentació per a prendre part en el procediment d’adjudicació haurà d’anar 
signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i presentar-se en tres 
sobres tancats denominats A, B i C que tindran el següent contingut:

Sobre A. Documentació administrativa

Amb la inscripció: “ Documentació administrativa per a participar en el procediment 
d’adjudicació, mitjançant concessió demanial, d’un terreny de titularitat municipal 
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situat en el sector Els Cirerers qualificat com equipament, per a destinar-lo a la 
construcció i posada en funcionament d’un equipament de titularitat i gestió privada 
destinat a ús de tanatori “ haurà de contenir la següent documentació:

1. Document o documents que acreditin la personalitat del licitador i la representació 
del signant de la proposició, consistents en:

1.1. Document Nacional d’Identitat del licitador quan es tracti de persones físiques o 
contractistes individuals. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de 
persona jurídica, poder notarial per representar la persona o entitat i, si s’escau, 
l’escriptura o document de constitució de la societat o entitat, inscrita en el Registre 
Mercantil o en el registre corresponent..

1.2. En cas de concórrer a la licitació diverses empreses constituint una unió 
temporal, cadascuna haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els 
noms i circumstàncies dels contractistes que subscriuen les proposicions, la 
participació de cadascuna d’elles, designant la persona o entitat que, durant la 
vigència del contracte, ha d’ostentar la representació de la unió davant de 
l’Administració.

2. Declaració responsable de l’empresari licitant, si es tracta d’una persona física, o 
de l’empresa, els seus administradors i representants, si es tracta d’una persona 
jurídica, així com del firmant de la proposició, en què es faci constar que no es troben 
sotmesos a cap de les prohibicions i incompatibilitats per a contractar assenyalades a 
l’article 60 del TRLCSP, segons model que figura a l’annex 2.

Aquesta declaració comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent 
del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per 
les disposicions vigents, havent d’aportar la justificació acreditativa dels esmentats 
requisits abans de l’adjudicació definitiva del contracte.

3. Justificació de la solvència econòmica i financera mitjançant almenys un dels 
mitjans que preveu l’article 75 del TRLCSP. Si s’aporten declaracions d’entitats 
financeres, la declaració ha de justificar que es disposa de comptes o actius 
immediatament realitzables per un import mínim de 12.000 euros. 

4. Justificació de la solvència tècnica o professional per com a mínim un dels mitjans 
determinats a les lletres a), b), d), e), g) i h) de l’article 78 en relació al 79 del 
TRLCSP. 
5. Proposta de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a tercers (d’acord amb la 
clàusula 9.14).

6. Tractant-se d’empreses estrangeres, caldrà complir i presentar els documents que 
preveu el TRLCSP-
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7. Relació numerada de la documentació inclosa en el sobre A.

Sobre B. Proposició ponderable mitjançant judici de valor

Amb la inscripció: “ Proposició ponderable mitjançant judici de valor per a participar 
en el procediment d’adjudicació, mitjançant concessió demanial, d’un terreny de 
titularitat municipal situat en el sector Els Cirerers qualificat com equipament, per a 
destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d’un equipament de titularitat i 
gestió privada destinat a ús de tanatori “ haurà de contenir la següent documentació:
1. Estudi previ que descrigui les característiques de les edificacions i instal·lacions que 
es pretenguin construir; expressant volumetria, sostre edificables, superfícies útils i 
construïdes, tractament d’espais no edificats, previsió de places d’aparcament, 
funcionalitat i qualitat dels materials a utilitzar, criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat 
aplicables a l’edifici, integració amb l’entorn ( especialment en relació a la zona verda 
amb la qual limita ), etc. L’estudi previ inclourà també l’estimació orientativa del cost 
econòmic de les obres i termini d’execució de les obres.
2. Representació gràfica en tres dimensions de la proposta arquitectònica.
3. Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.
4. Descripció del programa funcional i de les prestacions de l’edifici.
5. Justificació de la mobilitat generada, i si s’escau mesures correctores aplicables.
6. Qualitat i diversitat d’oferta (carta de serveis) dels serveis de tanatori i funeraris 
que es prestaran en el nou equipament. Caldrà definir un servei bàsic complet d’acord 
amb l’Ordenança municipal de serveis funeraris.
7. Partint dels serveis previstos pels licitadors i dels preus ofertats per l’única 
empresa funerària de Vilafranca del Penedès actualment (grup Àltima), cal aportar 
una relació el més detallada possible de tarifes dels serveis a prestar pels licitadors i a 
càrrec de les persones usuàries. També caldrà definir i presentar el contingut i 
l’import global del servei bàsic que s’ofereix, en la doble modalitat possible (incloent 
un dia de sala de vetlla i no incloent-la, a elecció lliure dels usuaris). En aquest sentit, 
el servei ha de tenir un nivell mínim de qualitat que garanteixi la dignitat del sepeli i 
que inclogui com a mínim les prestacions recollides en l’Ordenança municipal de 
serveis funeraris, i almenys les següents:

Contingut mínim del servei bàsic:

      -Condicionament sanitari i estètic del cadàver, incloent la tanatoestètica, la vestició i 
l’enferetrament.

      -Subministrament d’un fèretre consistent en una caixa envernissada d’aglomerat i 
folrada en el seu interior amb tela, amb coixí i tancaments laterals

      -Recollida i conducció del cadàver fins el cementiri municipal o fins el lloc que 
determini l’autoritat judicial.

      -Tramitació i gestió de documentació ( tramitació inhumació, certificat mèdic,... )
El preu màxim d’aquest servei és de 2.000  € (IVA inclòs)

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 24 de març de 2017

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
1/2017/EG_CU

Codi validació document:
1134 0407 1161 3054 4366

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 20 de 34

Contingut mínim de servei bàsic amb sala de vetlla:

El mateix descrit anteriorment, amb inclusió d’una jornada de sala de vetlla en el 
tanatori.

El preu màxim d’aquest servei bàsic amb sala de vetlla és de 2.500  € (IVA inclòs)

El preu del servei funerari bàsic ofertat s’haurà de  mantenir durant tota la vigència 
de la concessió, sens perjudici de les adaptacions derivades de possibles canvis en els 
tipus fiscals impositius. També es podrà modificar, a petició justificada de l’empresa 
adjudicatària que requereix aprovació expressa municipal, adaptant l’import a la 
mitjana de variació dels preus dels serveis funeraris que apliquin les empreses del 
sector que operen a Catalunya, variació que l’adjudicatari haurà d’acreditar de forma 
fefaent.

8. Qualsevol altre document que els licitadors considerin pertinent per a justificar els 
criteris de valoració que figuren en aquets plec i que siguin necessari per a la 
ponderació de la proposta.

9. Relació numerada de la documentació inclosa en el sobre B.

El document d’estudi previ i la resta de documentació sol·licitada ha de contenir 
documentació gràfica i escrita suficient per descriure adequadament els aspectes 
requerits.

Sobre C. Proposició ponderable de forma automàtica

Amb la inscripció: “ Proposició ponderable de forma automàtica per a participar en el 
procediment d’adjudicació, mitjançant concessió demanial, d’un terreny de titularitat 
municipal situat en el sector Els Cirerers qualificat com equipament, per a destinar-lo 
a la construcció i posada en funcionament d’un equipament de titularitat i gestió 
privada destinat a ús de tanatori “ haurà de contenir la següent documentació:

1. Oferta de cànon per a la concessió, respectant el mínim establert, subscrita 
d’acord amb el model que figura a l’annex 4 d’aquest plec, degudament 
signada. 

2. Cal indicar la forma de pagament triada de les previstes en la clàusula 8.2, i si 
és més d’una l’ordre de preferència. Si s’ofereix com a forma parcial de 
pagament parcial del cànon una finca cal aportar detalls: inscripció registral, 
descripció, ubicació, usos, etc., i indicar el valor que s’atorga a la finca d’acord 
amb aquest plec, acompanyant valoració econòmica elaborada per 
professional.
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Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i no es podrà subscriure cap 
proposta en nom d’una unió temporal si concorre individualment o si forma part d’una 
altra unió temporal d’empreses que participi en la licitació.

No s’acceptaran proposicions que continguin omissions, esmenes o errors que 
impedeixin conèixer amb claredat els elements fonamentals per a valorar-les.

La presentació de proposicions pressuposa l’acceptació incondicionada per part del 
licitador de totes i cadascuna de les clàusules d’aquest plec. L’expressió de reserves o 
condicions al contingut del plec constituirà causa d’exclusió del licitador.

21.- MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de Contractació estarà integrada pels següents membres:

President:
El de la corporació o un tinent d’alcalde que l’alcalde designi.

Vocals: 

El regidor delegat de cementiris i/o Serveis Funeraris
El director de l’Àrea de Serveis Centrals
L’arquitecte municipal 
L’Interventor Municipal o funcionari/a que el substitueixi.
El Secretari de la Corporació o funcionari/a que la substitueixi.

Serà secretària de la mesa, amb veu i sense vot, la Responsable de la Unitat 
Administrativa d’Urbanisme.

La composició i funcions de la Mesa de contractació són les determinades al capítol III 
(articles 21 a 24) del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.

22.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, que serà 
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a 
licitació un cop aplicats els criteris de valoració que a continuació es detallen:

22.1. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici 
de valor que serviran de base per a la valoració de la proposta són els següents:

a) Estudi previ que descrigui les característiques de les edificacions i instal·lacions que 
es pretenguin construir; expressant volumetria, sostre edificables, superfícies útils i 
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construïdes, tractament d’espais no edificats, previsió de places d’aparcament, 
funcionalitat i qualitat dels materials a utilitzar, criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat 
aplicables a l’edifici, integració amb l’entorn ( especialment en relació a la zona verda 
amb la qual limita ), etc.
Descripció del programa funcional i de les prestacions de l’edifici.
Justificació de la mobilitat generada, i si s’escau mesures correctores aplicables.

Es valorarà fins a un màxim de 30 punts.

b) Qualitat i oferta dels serveis (carta de serveis) de tanatori i funeraris a prestar. Es 
valorarà la qualitat i varietat, i l`abast del servei bàsic.

Es valorarà fins a un màxim de 15 punts.

c) Tarifes o preus aplicables als serveis prestats. Es valoraran millores respecte la 
relació de preus que aplica actualment l’única empresa funerària existent al municipi, 
i l’import del servei bàsic (baixa del preu del servei bàsic respecte del màxim establert 
en aquest plec).

Es valorarà fins a un màxim de 15 punts. 

L’adjudicatari no podrà apartar-se substancialment, quan posi en marxa l’equipament, 
de les característiques de l’edificació i instal·lacions, qualitat i oferta de serveis i 
oferta de tarifes i preus que hagi indicat en la seva proposició. Pel que fa a preus pels 
serveis prestats, des de l’entrada en funcionament de l’equipament no podran 
modificar-se durant els cinc primers anys, sense perjudici de petites actualitzacions 
d’acord amb la mitjana d’evolució dels preus dels serveis funeraris de Catalunya. 
L’import del servei bàsic es mantindrà invariable durant tot el termini de la concessió, 
sense perjudici de les possibles adaptacions que preveu la clàusula 20.2, sobre B, 
punt 7, d’aquest plec.

22.2. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma 
automàtica que serviran de base per a la ponderació de les propostes són els 
següents:

a) Millora del cànon. Fins a un màxim de 40 punts. Es puntuarà 1 punt per cada 5.000 
euros d’increment per damunt del cànon total mínim establert en aquest plec.

No es valoraran aquelles proposicions que:

- Continguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que l’òrgan de contractació estimi fonamental per considerar l’oferta.

- No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
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- Formulin una proposta de cànon a favor de l’Ajuntament inferior a l’import que 
figura a les clàusules d’aquest plec.

La manca de signatura de la proposició per persona amb poders suficients podrà ser 
esmenada en el termini de 24 hores a comptar de la notificació verbal de l’existència 
del defecte, feta per la Mesa de contractació en el mateix acte d’obertura de 
proposicions. La manca d’esmena d’aquest defecte serà causa de no valoració de 
l’oferta del licitador.

En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en 
xifres, prevaldrà l’expressada en lletres.

23.- QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTS

Als efectes de qualificació de documents, la Mesa es reunirà, en acte privat, a les 
dependències dels Serveis Urbanístics de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a les 
10 hores del matí del dia hàbil següent al de l’acabament del període de presentació 
de proposicions. Quan el dia assenyalat sigui inhàbil o s’escaigui en dissabte, 
s’entendrà traslladat al primer dia hàbil següent. El president ordenarà l’obertura dels 
sobres “A” i la secretària de la Mesa certificarà la relació de documents que figurin en 
cadascun dels sobres.

Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, 
ho comunicarà verbalment, per fax o per correu electrònic als interessats, sense 
perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través d'anuncis de l'òrgan 
de contractació, disposant els licitadors d’un termini de tres dies hàbils per poder 
corregir o esmenar els defectes davant la mesa de contractació.

A més, podrà sol·licitar aclariments respecte els certificats i documents presentats o 
requerir-los la presentació de documentació complementària dins el mateix termini 
esmentat.

24.- OBERTURA D’OFERTES I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

24.1. Obertura sobre B.

El president manifestarà el resultat de la qualificació dels documents presentats, amb 
expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i causes de no admissió i 
procedirà, en un acte públic, a l’obertura del sobre B, en el termini màxim de 7 dies 
hàbils des de l’obertura del sobre A.

La valoració de la documentació continguda en el sobre B es farà aplicant els criteris 
d’adjudicació establerts a la clàusula 23.1 d’aquest plec i la Mesa de contractació 
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podrà demanar els informes tècnics que consideri pertinents per a la ponderació de la 
proposta.

De conformitat amb el que disposa l’article 30.3 del RD817/2009, de 8 de maig, la 
ponderació assignada als criteris que depenen d’un judici de valor es donaran a 
conèixer en l’acte públic d’obertura del sobre C.

24.2. Obertura sobre C.

El contingut del sobre C es donarà a conèixer en un acte públic i tindrà lloc en el 
termini màxim de 10 dies hàbils des de l’obertura del sobre B.

La valoració de les propostes es durà a terme aplicant les fórmules automàtiques 
establertes en els criteris d’adjudicació de la clàusula 23.2 d’aquest plec.

Això no obstant, si la Mesa de contractació ho considera convenient pot demanar els 
informes tècnics que consideri pertinents abans de formular la proposta d’adjudicació.

Un cop emesos els informes tècnics corresponents, si és el cas, la Mesa de 
contractació classificarà les ofertes per ordre decreixent de valoració, aplicant els 
criteris determinats en la clàusula 23 i formularà la proposta d’adjudicació de forma 
motivada a favor del licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, classificada en primer lloc, que elevarà a l’òrgan de contractació.

Si la Mesa de contractació proposa que la licitació quedi deserta, haurà de motivar les 
raons en que aquesta es fonamenta.

La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a 
favor de l’adjudicatari proposat davant l’Ajuntament.

L’òrgan de contractació haurà de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per tal que, dins del termini dels 10 dies hàbils 
següents a la notificació del requeriment, presenti la següent documentació:

- Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva.
- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Document acreditatiu de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, si és el cas.

Si el licitador proposat no complimenta adequadament el requeriment anteriorment 
esmentat, dins del termini especificat, s’entendrà que aquell retira la seva oferta i per 
tant, l’òrgan de contractació procedirà en aquest cas a requerir la mateixa 
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documentació al següent licitador, seguint l’ordre en què hagin estat classificades les 
ofertes.

L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del 
següent de l’obertura de les proposicions. Si existeixen ofertes anormals, 
desproporcionades, o raons tècniques que ho justifiquin, aquests terminis es podran  
ampliar fins a 15 dies hàbils més.

Un cop transcorreguts el termini assenyalat per a l’adjudicació sense que s’hagi dictat 
acord, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o 
cancel·li la garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant això, 
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 del 
Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.

L’adjudicació es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el perfil del contractant 
de l’òrgan de contractació i haurà d’expressar tots els extrems establerts a l’article 
151.4 del TRLCSP.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense 
obrir, seran arxivades. Un cop formalitzat el contracte, la documentació 
administrativa presentada en el sobre A quedarà a disposició dels interessats.

Si els licitadors no exerceixen aquest dret, l’òrgan de contractació quedarà autoritzat 
per procedir a la destrucció total de dita documentació, transcorregut un any des de 
l’adjudicació del contracte.

Contra l’acte d’adjudicació es podrà interposar potestativament en via administrativa 
recurs de reposició, en el termini d’1 mes comptat des de la remissió de la notificació, 
o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la notificació.

25.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I DEURES ASSUMITS

El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu que s’ajusti amb 
exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient 
per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el concessionari o 
l’Ajuntament podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent a 
càrrec de qui ho demani les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en 
el document de formalització del contracte clàusules que impliquin alteració dels 
termes de l’adjudicació.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar la seva 
execució sense la prèvia formalització.
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Si l’adjudicatari és una unió temporal d’empreses, haurà de presentar davant l’òrgan 
de contractació, abans de la signatura del contracte, l’escriptura pública de la seva 
constitució, el CIF assignat i el nomenament del representant de la UTE amb poder 
suficient.

La formalització del contracte s’ha de fer no més tard dels 15 dies hàbils següents al 
de la recepció de la notificació de l’adjudicació per part de l’adjudicatari en la forma 
prevista a l’article 151.4 del TRLCSP.

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, l’Ajuntament pot acordar la incautació de la garantia definitiva.

La formalització del contracte es farà pública en els termes previstos a l’article 154 
del TRLCSP.

Són obligatòries per a l’adjudicatari no només les condicions i deures que preveu 
aquest plec, sinó també el contingut dels compromisos especificats en l’oferta 
presentada a la licitació. Particularment l’adjudicatari, a títol de condicions essencials 
l’incompliment de les quals pot comportar la revocació de la concessió, haurà de:

- Executar a càrrec seu les obres de construcció de l’edifici o edificis que han d’acollir 
l’ús de tanatori, en els termes proposats i dins del termini màxim de trenta mesos a 
partir de la formalització de la concessió.

- Oferir els serveis ofertats, amb l’amplitud, les condicions i preus proposats en la 
licitació.

L’execució de les obres i instal·lacions per part de l’adjudicatari requeriran les 
llicències d’obres i ambientals adients, les quals haurà de sol·licitar adjuntant la 
documentació tècnica adient. L’inici de les obres resta condicionat a l’aprovació d’un 
pla especial urbanístic de concreció de titularitat i usos, que haurà de presentar a 
càrrec seu l’adjudicatari i que aprovarà l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

26.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI

Seran a càrrec de l’adjudicatari les següents despeses:

1. Les que es produeixin amb motiu dels tràmits preparatoris i de formalització del 
contracte, si s’escau.

2. Les d’elevació del contracte a escriptura pública, si així ho sol·licita el contractista.
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3. L’import dels anuncis de la convocatòria de licitació als butlletins oficials fins a un 
màxim de 250 €.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

El contractista haurà d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament 
derivades de la concessió administrativa. Així mateix, el contractista i, si s’escau, les 
empreses subcontractistes, hauran d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin 
de l’execució de la concessió administrativa.

En particular, el contractista ha de lliurar tota la documentació relacionada amb el 
compliment de l’objecte del contracte, si més no, en llengua catalana.

En tot cas, el contractista i, si s’escau, els subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener 
de política lingüística.

28.- REVERSIÓ DELS BÉNS

Un cop extingida la concessió el concessionari haurà de deixar lliures i vacus a 
disposició de l’Ajuntament, en perfectes condicions d’ús i conservació, els béns 
objecte de concessió, en el termini de 30 dies des de que entengui extingida la 
concessió. Els terrenys i les edificacions i instal·lacions revertiran de ple dret a 
l’Ajuntament, sense dret a indemnització.

En el moment de lliurament de la possessió se n’aixecarà acta de la recepció per la 
Corporació que també signarà el concessionari, si hi concorre, en la qual s’especificarà 
l’estat dels béns objecte de concessió, especificant-se els desperfectes que presentin. 
En aquest cas l’acta servirà de base per instruir el corresponent expedient en el que 
s’indicarà al concessionari les reparacions a executar al seu càrrec en el termini que 
s’assenyali. Tanmateix, dos anys abans de la fi de la concessió es practicarà una 
inspecció general als terrenys i instal·lacions, per tal d’establir les obres i reparacions 
que caldrà realitzar amb caràcter previ a la reversió i el seu cost aproximat, podent-
se exigir una garantia econòmica addicional per tal d’assegurar l’efectiva execució de 
les obres necessàries.

Un cop efectuades, en el seu cas les reparacions necessàries, l’Ajuntament retornarà 
la garantia definitiva constituïda.

29. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

Quan el concessionari no dugui a terme les accions a què estigues obligat i que li 
siguin ordenades per l’Ajuntament, aquest de conformitat amb la Llei de procediment 
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administratiu comú, podrà procedir a l’execució subsidiària, essent l’import de les 
despeses així com dels danys i perjudicis a càrrec del concessionari.
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ANNEXOS

ANNEX 1. PLÀNOL DE L’ÀMBIT DE L’ÚS PRIVATIU DE LA CONCESSIÓ I 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I D’AUTORITZACIÓ 
D’OBTENCIÓ DE DADES DE LA CERTIFICACIÓ SOBRE 
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES.

________________________________ amb NIF _______________ com a 
representant de ___________________ CIF ______________ amb domicili social a 
(carrer, avinguda, etc.) ________________________ de _________________
(CP ________)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

a) Que l’empresa que represento està facultada per a contractar amb l’Administració 
atès que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les prohibicions i 
incompatibilitats assenyalades en l’article 60 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

b) Que l’empresa que represento està al corrent de les obligacions tributàries i de les 
obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

c) Que els òrgans de govern i administradors d’aquesta societat no es troben en cap 
dels supòsits d’incompatibilitat establerts a la:

- Llei 12/95 d’incompatibilitats dels membres del govern 
- Llei 53/84 d’incompatibilitats del personal al servi de les administracions públiques.
- Llei 5 /1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

d) Que l’empresa a la que represento es troba donada d’alta a l’IAE a l’epígraf 
________________ .

Que, en cas de resultar adjudicatari, autoritzo a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès a obtenir directament de l’Agència Tributària la certificació d’estar al corrent 
de les obligacions tributàries (de l’empresa que represento, si és el cas).

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)

_____________________, _____ de _____________ de ____

Nota: Tant la proposta econòmica com la declaració i tota la resta de documentació 
presentada haurà de ser signada per la persona que, d’acord amb els poders 
presentats, acrediti la seva representació.
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ANNEX 3. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

Dades empresa
Nom:__________________________________________NIF: ______________
Domicili social: ______________________________ de ___________________
CP ________ telèfon: ________ mòbil: _________ fax: ________ correu
electrònic: ____________ .

Dades representant
Nom:_________________________________________DNI: _______________
que visc a______________________ carrer/plaça ________________________
núm.__________ telèfon _____________________ mòbil: _________________
correu electrònic: _________________.

EXPOSO :

Que estic assabentat/da de la licitació convocada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès per a adjudicar, mitjançant concessió administrativa, l’ús privatiu d’un 
terreny de domini públic destinat exclusivament a l’ús  de tanatori i serveis funeraris 
a Vilafranca del Penedès.

Que, conec i accepto íntegrament les clàusules administratives i les prescripcions 
tècniques contingudes en el plec regulador d’aquesta contractació i declaro que 
reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès.

Que ofereixo un cànon concessional total de:       euros (en lletres)      € (en 
números) que faré efectiu de conformitat amb el que disposa la clàusula 8.2 del plec 
de clàusules que regeixen aquesta concessió administrativa.

Que opto per la forma de pagament del cànon de la la clàusula 8.2 següent:

(posar la modalitat o modalitats, de més a menys preferida)

Nota: en el cas d’incloure la modalitat de pagament b) de la clàusula 8.2, caldrà dir:

S’opta per oferir el lliurament a l’Ajuntament, lliure de càrregues de la propietat d’una 
finca, que es valora en ..... euros. S’acompanya descripció, característiques i valoració 
econòmica de la finca.

SOL·LICITO:
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Que s’accepti l’oferta anteriorment referida per a la concessió administrativa de l’ús 
privatiu d’un terreny de domini públic destinat exclusivament a l’ús de tanatori a 
Vilafranca del Penedès.

Vilafranca del Penedès _____ de ________________ de __ __
(signatura del licitador)
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ANNEX 4. QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA.

Objecte de la concessió:
L’ús privatiu d’un terreny de domini públic destinat exclusivament a la construcció 
d’un edifici amb ús de tanatori i serveis funeraris a Vilafranca del Penedès.

Òrgan de contractació:
Junta de Govern Local, per delegació de l’alcalde.

Adreça del perfil del contractant:
www.vilafranca.cat

Tipus de licitació (per a totes les anualitats):
cànon total : 570.000 €

Nombre d’anualitats:
50 anys.

Tramitació de l’expedient:
Ordinària, procediment obert.        

Revisió del cànon:
 Veure plec

Garantia provisional:
No s’exigeix

Garantia definitiva:
15.000,00 €

Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera:
Veure la clàusula 20.2 del plec.

Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional:
Veure la clàusula 20.2 del plec.

Criteris objectius de valoració:
40 punts en total.

Avaluables mitjançant judici de valor:
Criteri i puntuació màxima: 60 punts en total.
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Termini d’execució de la concessió:
50 anys a partir de la data de formalització de la concessió en document 
administratiu.

Sancions:
Les previstes a la clàusula 14.2 del plec regulador d’aquesta
contractació que s’enumeren a continuació:

1. Les infraccions lleus seran multades amb una sanció de 850,00 €.
2. Les infraccions greus seran multades amb una sanció de 2.500,00 €.
3. Les infraccions molt greus seran multades amb una sanció de 4.000,00 €.

Forma de pagament del cànon:
Pagaments totals o parcials, veure clàusula 8.2.

Import màxim de les despeses dels anuncis:
250 €

Altres:
- El concessionari estarà obligat a contractar i mantenir en vigor una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000,00 € per 
sinistre i any i de 150.000,00 € per víctima que cobreixi totes les responsabilitats per 
danys i perjudicis, personals i materials que s’ocasionin als usuaris o a terceres 
persones, causats pel concessionari, el seu personal o pel deficient estat dels 
elements de la instal·lació.
----------------

Aquest plec de clàusules administratives particulars, amb els seus annexos van ser 
aprovats per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de març de 2017.

EL Secretari,

Eduard Marcó i Alberti
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El secretari,
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