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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES QUE HAN DE REGIR 
L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT SELECCIÓ DE L’ADJUDICATARI PER VARIS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (CONCURS), DE LA FINCA RESULTANT NÚMERO 32 
DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR “MASIA D’EN NOTARI”, 
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
 
0.-  RÈGIM JURÍDIC 
 
L’alienació de la parcel·la es regirà per les clàusules del present Plec de Condicions i 
demés disposicions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del  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; Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre; Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic; Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic; Reial Decret 1098/2001, que aprova el reglament de la llei de contractes de les 
Administracions Públiques; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya I Decret 305/2006, en virtut del qual 
s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. Supletòriament, s’aplicaran les restants 
normes del Dret Administratiu i en el seu defecte, les normes del Dret Privat. 
 
 
I.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Les  presents clàusules tenen per objecte regular l’alienació onerosa de la parcel·la 
resultant núm. 32 del Projecte de Reparcel·lació  del sector “Masia d’en notari”, que és 
propietat de l’Ajuntament, la qual es fara mitjançant la forma de selecció del 
contractista per varis criteris d’adjudicació (concurs), i pel procediment obert. Tot això 
de conformitat amb allò previst a l’article 167 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  d’urbanisme de Catalunya i a l’article 225 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya.  
 
D’acord amb els articles 160, 163, i 164.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la finca objecte 
d’alienació forma part del Patrimoni municipal del sòl i habitatge i el producte obtingut 
per l’Ajuntament amb la seva venda s’haurà de destinar a les finalitats que preveuen 
aquests articles. 
 
 
II.- OBJECTE DE L’ALIENACIÓ 
 
És objecte d’alienació la parcel·la resultant núm. 32 del Projecte de Reparcel·lació del 
sector “Masia d’en notari”, propietat de l’Ajuntament, quina descripció i 
característiques, segons la fitxa del projecte són les següents: 
 

“Descripció: 
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URBANA, solar industrial edificable situat al Pla Parcial “Masia en Notari” de 
Vilanova i la Geltrú. De forma poligonal irregular, te una superfície de quatre mil 
tres-cents cinquanta un metres i noranta cinc decímetres quadrats. Llinda: 
Nord, amb parcel·les 30, 31 i 32 del sector; Sud, amb parcel·la 34 i finques fora 
del sector; Est, amb finques fora del sector; I Oest, amb vial de nova creació. 
 
Títol: 
Se li adjudica en compensació del 10 % d’aprofitament mitjà que se li cedeix 
mitjançant el projecte de reparcel·lació del sector Masia d’en Notari.   
 
Càrregues: 
Lliure de càrregues i gravàmens 
 
Obligació de conservació i càrrega urbanística: 
Aquesta finca queda afecta la obligació de conservació pel termini de 5 anys 
atès el que estableix l’article 147.g) del Decret 305/2006, de 18 de juliol; Així 
com al pagament del saldo de la liquidació definitiva del compte del projecte de 
reparcel·lació i dels altres imports establerts a l’article 19 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de juliol. D’acord amb el compte de liquidació provisional 
aquesta finca inicialment te una afectació per un import de: 
 
Aquesta finca queda afecta amb un import al seu favor de 195.468’49 €, que la 
Junta de Compensació li abonarà en el seu moment.  

 
Inscripció: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, tom 2539, llibre 1445, foli 191 
finca 60.983 de Vilanova i la Geltrú.” 

 
 
L’afecció de la finca al pagament del saldo del compte de liquidació definitiva de la 
reparcel·lació s’ha d’interpretar en el marc de l’article 46 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, l'administració actuant no participa en les càrregues d'urbanització dels 
terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl 
amb aprofitament, i per tant la parcel·la es troba lliure d’aquestes càrregues 
urbanístiques. 
 
Pel que fa a l’afecció de la finca a la obligació de conservació pel termini de 5 anys, 
convé recordar que l’article 203.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, estableix que la 
participació de les persones propietàries en la obligació de conservar i mantenir les 
obres d’urbanització es determina en funció dels coeficients de participació en les 
despeses d’urbanització que estableix el projecte de reparcel·lació, i aquest coeficient 
en el cas de la parcel·la resultant núm. 32 és d’un 0,000000 %.  
 
També cal assenyalar, pel que fa a l’afecció amb un import al seu favor de CENT 
NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB QUARANTA 
NOU CÈNTIMS (195.468’49 €) que la Junta de Compensació havia d’abonar al titular 
d’aquesta parcel·la ja ha estat satisfet, i aquest dret de crèdit no forma part del preu 
d’adjudicació de la parcel·la, atès que la valoració de la finca es fa a cos cert, amb 
independència dels drets que aquesta pogués tenir a favor de la Junta de 
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Compensació, i l’adjudicatari de la parcel·la no podrà reclamar que li sigui pagada 
aquesta quantitat.  
 
Per últim, convé recordar que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 12 d’abril de 
2011 va aprovar la recepció parcial de les obres d’urbanització del sector. La parcel·la 
es transmet en el estat físic en què es troba actualment, que els licitadors declaren 
conèixer i acceptar.  
  
 
III.- TIPUS DE LICITACIÓ 
 
El tipus de licitació serà el que estableixi la valoració del bé immoble que efectui el 
tècnic municipal competent.  
 
Segons el informe de l’arquitecte tècnic municipal de 3 de maig de 2011, el  valor 
actual del bé immoble és d’UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000 €), IVA exclòs, i per 
tant el tipus de licitació s’estableix en aquesta quantitat, a la que s’hi haurà de 
sumar l’IVA que correspongui. 
  
 
IV.-   PAGAMENT DEL PREU 
 
El preu es pagarà en diners per qualsevol dels mitjans admesos en dret, de manera 
prèvia o simultània a la formalització de l’adjudicació en document administratiu o, en 
el seu cas, notarial.  
 
 
V.- PROPOSICIONS PER A CONCORRER AL CONCURS 
 
5.1 Les ofertes per a licitar al present concurs es  presentaran en el Registre General 

de l’Ajuntament en horari de 9:00h a 14h, en sobres tancats, que hauran de 
contenir la documentació relacionada en la clàusula VI, en el termini de 20 dies 
naturals següents als de la darrera publicació de l’anunci de convocatòria de la 
licitació en els mitjans que legalment corresponguin. 

 
5.2. Tots els Concursants han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes 

un domicili, un número de telèfon i una adreça de correu electrònic, per a les 
comunicacions i relacions que en general es derivin del concurs o que de 
qualsevol manera puguin afectar el Concursant. 
 
Cada Concursant podrà presentar una oferta.  Tampoc no es podrà subscriure 
cap proposta en unió temporal o agrupació amb d’altres, si ho ha fet 
individualment, ni figurar en més d’una unió temporal o agrupació. La 
contravenció d’aquest precepte produirà la desestimació de totes les propostes 
presentades  per aquest. 

 
5.3 No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals 

concorri algunes de les circumstàncies de prohibició per a contractar previstes en 
l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.   
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5.4  La presentació d’una oferta implica per part del licitador l’acceptació 

incondicionada de les clàusules d’aquest plec de  clàusules administratives 
particulars, que a tal efecte, es consideren part integrant del present contracte; 
així com també ho és la declaració responsable de que es reuneixen totes i 
cadascuna de les condicions legals exigides per a contractar. 
 

5.5 Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de quatre mesos, comptats a 
partir de la data d’obertura de les propostes.  
 

5.6 Passat el termini de quatre mesos sense que l’òrgan corresponent de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi acordat l’adjudicació del contracte o la 
resolució del Concurs en un altre sentit, els licitadors admesos a Concurs tindran 
dret a retirar la seva proposició.  

 
 Les proposicions que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants per al 

licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec de  clàusules administratives 
particulars. 

 
 
VI.-   DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Les ofertes constaran de DOS (2) sobres tancats i signats pel Concursant o per la 
persona que el representi.  
 
A cada sobre es farà constar en full apart un índex del seu contingut i el nom del 
Concursant i del signant de la proposició.  
 
El Concursant haurà de presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, 
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i 
legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els 
originals, o còpia o fotocòpia degudament compulsades.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit o que contingui omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar 
l’oferta. 

 
A) SOBRE A (tancat) 
 

Títol: Documentació administrativa general- (Alienació, mitjançant selecció 
del contractista per varis criteris d’adjudicació (concurs), de la finca 
resultant número 32 del projecte de reparcel·lació del sector “Masia d’en 
Notari”). 

 
Contingut: 

 
1.- Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del 

concursant 
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En cas que el concursant sigui una persona jurídica, per tal 
d’acreditar la seva capacitat per contractar haurà d’aportar l’escriptura 
de constitució i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, 
inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible 
conforme la legislació mercantil que li sigui d’aplicació.  Quan no ho 
sigui,  l’acreditació es farà mitjançant escriptura o document de 
constitució, estatuts o acta fundacional en el que  constin les seves 
normes de funcionament i activitat, inscrits, si escau, en el 
corresponent Registre Oficial. 

 
En cas que el concursant sigui una persona física, l’acreditació abans 
esmentada es farà mitjançant la presentació de còpia compulsada de 
la targeta del número de identificació fiscal o del DNI.   

 
Si l’ofertant actua mitjançant representant o es tracta d’una persona 
jurídica, caldrà aportar document públic d’apoderament, o còpia 
autenticada d’aquest, degudament inscrit en el Registre Públic 
corresponent, validat, i DNI o NIF del representant. 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a l’efecte, sense què calgui la seva 
formalització en escriptura pública fins què s’hagi efectuat 
l’adjudicació a llur favor.  
 
En cas que diverses  empreses presentin oferta conjunta de licitació, 
cadascuna acreditarà la seva personalitat i capacitat indicant en 
document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la 
subscriguin, la participació de cada un d'ells i la designació de la 
persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ostentarà la 
plena representació d’ambdues davant l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú En aquest cas, aquestes empreses restaran obligades 
solidàriament davant l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i hauran de 
nomenar un representant o apoderat de la unió amb facultats 
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es 
derivin del Contracte fins a la seva extinció. 
 
En cas d’empreses estrangeres d’Estats membres de la Comunitat 
Europea, o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar aportant els 
següents documents:  
 
- Acreditació de la seva inscripció en els Registres o presentar les 

certificacions que exigeixi la normativa vigent d’aplicació.  
 

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat 
d’obrar aportant els següents documents: 
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- Certificació expedida per la corresponent representació 
diplomàtica espanyola  en l’Estat corresponent, fent constar que 
es troben inscrits en el Registre Local professional, comercial o 
similar o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit 
de les activitats a les quals s’estén l’objecte del present 
Contracte.  

- Informe de la representació diplomàtica espanyola sobre la 
condició de L’Estat de procedència de l’empresa d’Estat signatari 
de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial 
del Comerç ( OMC ) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir 
que el país d’origen admet la participació d’empreses espanyoles 
en la contractació amb l’Administració, de forma substancialment 
anàloga.  

 
2.-  Acreditació de la solvència econòmica i financera  
 

� Per acreditar la solvència econòmica, financera, els 
empresaris hauran d’aportar un informe d’institucions 
financeres garantint la solvència del concursant per a fer front 
a l’adquisició de la parcel·la, com a mínim per l’import del tipus 
de licitació.  

 
3.-  Declaració responsable sobre prohibicions de contractar 
 

Declaració responsable manifestant que no concorren en l’empresa 
concursant cap de les circumstàncies previstes en l’article 49 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i amb 
menció expressa a la circumstància de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. Quan es tracti d’una empresa pertanyent a un 
estat membre de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui 
prevista a la legislació de l’Estat respectiu, aquesta certificació es 
podrà substituir per una declaració responsable atorgada davant 
d’una autoritat judicial. 

 
4.-  Declaració responsable acreditativa de que la finalitat de la persona 

del licitant té relació directa amb l’objecte del concurs 
 

Declaració responsable del licitador de la qual es desprengui que la 
finalitat de la seva activitat té relació amb l’objecte del concurs. 

 
5.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 
totes les incidències que directament o indirectament es derivessin 
del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre al concursant. 
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Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpia, 
aquesta hauran d’estar legitimades per notari o fedatari públic. 

 
B.- SOBRE B (tancat) 

 
Títol: Proposta econòmica i altres elements a valorar per a l’adjudicació - 
(Alienació, mitjançant selecció del contractista per varis criteris 
d’adjudicació (concurs), de la finca resultant número 32 del projecte de 
reparcel·lació del sector “Masia d’en Notari”) 

 
Contingut: 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre B  hauran d’estar 
signats pel concursant. Les proposicions presentades per unions temporals 
d’empreses hauran d’estar signades pels representants de cadascuna de 
les empreses components de l’esmentada unió. 
 
La proposició econòmica es presentarà escrita a màquina, o d’altres tipus 
d’impressió mecànica o informàtica, i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin de conèixer clarament allò 
que la Mesa de contractació consideri fonamental per a valorar l’oferta 
econòmica. 
 
Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica que no 
podrà ser inferior a l'import de licitació expressat a la clàusula 2a del 
present Plec.  A tal efecte, quedaran excloses del concurs aquelles ofertes 
que presentin un preu inferior al de licitació.  
 
Dins del preu oferta estarà inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la vigència 
d’aquesta variació. 
 
En el supòsit que el licitador no distingís en la seva proposta econòmica la 
part que correspon a principal i la part que correspon a l’IVA s’entendrà que 
el peu ofertat inclou l’IVA. 
 

 
VII.-  EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PROPOSTES I PROPOSTA DE 

CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS. 
 
Entre la data de presentació de les ofertes i la de llur obertura, la Mesa de contractació 
( que serà fixada amb caràcter general per l’Ajuntament, d’acord amb allò que disposa 
la DA 2ª de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre ) analitzarà la documentació general, 
continguda en el sobre A.  
 
En cas que la Mesa de Contractació observés l'existència de defectes esmenables ho 
comunicarà al Concursant per tal que aquest pugui presentar l'oportuna esmena en el 
termini màxim de  tres ( 3 ) dies hàbils. La manca d'esmena dels defectes indicats en el 
termini establert, serà causa d'exclusió del concurs. Els terminis del procediment 



�

�

�

�

�

�

�

�

Regidoria d’Urbanisme i Planejament 

Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme 

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 1r • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
	�

d’adjudicació del concurs quedaran suspesos des de la data en què es requereixi al 
licitador fins el moment en què l’esmena es produeixi o, en cas que aquesta no es 
produeixi, fins al transcurs del termini màxim concedit per a dur-la a terme.  
 
La Mesa de Contractació decidirà sobre l’admissió i procedència de les esmenes 
presentades pel Concursant. 
 
L’acta d’obertura de pliques dels sobre B tindrà lloc a l’Ajuntament a les 12:00h del 
cinquè dia natural següent al de l’acabament del termini assenyalat per a la presentació 
de proposicions, sens perjudici del que estableix l’apartat anterior pel cas d’esmena de 
les sol·licituds. Quan el darrer dia del termini assenyalat per a la presentació d’ofertes, 
o el dia assenyalat per a la celebració de l’acta d’obertura de pliques coincideixi amb 
dissabte o festiu es traslladarà l’acte al primer dia feiner següent  
 
A l’acte d’obertura de les ofertes, i amb anterioritat a l’obertura de les propostes dels 
sobre B, l’Ajuntament donarà a conèixer les ofertes desqualificades i la causa 
d’exclusió del concurs. En aquests casos es retornarà als concursants llurs propostes ( 
sobre A ) i la proposta  econòmica i de millores (sobre B) aquestes darreres sense 
obrir. 
 
En el moment de l’obertura de les propostes econòmiques, la Mesa de Contractació 
procedirà a obrir el sobre B de cada oferta, i a llegir el resum de les propostes 
econòmiques i de millores contingudes en aquests. 
 
Un cop obertes les propostes econòmiques i comprovada la documentació incorporada 
per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran 
estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec. 
 
Quedaran excloses del concurs aquelles proposicions que presentin un preu inferior al 
de licitació. 

 
Desprès de l’examen de les documentacions contingudes en les proposicions, la Mesa 
remetrà les propostes als serveis tècnics municipals perquè emetin els informes 
pertinents, tenint en compte els criteris de valoració establerts en el Plec. 
 
L’òrgan corresponent podrà interessar informe tècnic dels serveis municipals 
corresponents, amb la finalitat de poder formular proposta a l'Òrgan de Contractació de 
classificació per ordre decreixent de les propostes presentades, atenent als criteris que 
el present plec estableix per a la classificació de proposicions. 
 
Si es considera que alguna de les propostes incorre en supòsit de presumpta temeritat 
o anormalitat segons allò que estableix el present plec, abans de fer l’informe sobre 
classificació de les propostes presentades, caldrà donar oportunitat al licitador per a 
justificar la seva proposició, i a la vista de les seves al•legacions, o transcorregut el 
termini atorgar per fer-les sense complimentar el tràmit s’informarà sobre la 
concurrència o no de supòsit d’anormalitat o temeritat de la proposició perquè l’òrgan 
de contractació pugui decidir si rebutja o no la proposició. 
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També abans de fer l’informe sobre classificació de les proposicions s’informarà sobre 
la concurrència d’alguna causa de rebuig de les proposicions segons allò que preveu 
l’article 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, perquè l’Òrgan de 
contractació pugui resoldre e conseqüència. 
 
La proposta de classificació no crea cap dret a favor del licitador que ha estat proposat 
en primer lloc, mentre no s’hagi adoptat el corresponent acord per part de l’òrgan de 
contractació. 
 
VIII.- CRITERIS PER A LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 
L’adjudicació de la parcel·la de titularitat municipal es realitzarà a l’ofertant o ofertants 
que facin la proposta més avantatjosa per l’Ajuntament d’acord amb els següents 
criteris:  

 
- Per l’oferta econòmica millorant a l’alça el tipus de licitació, màxim de 95 punts 
sobre 100. La puntuació es calcularà aplicant la màxima puntuació a la millor 
oferta econòmica i puntuant proporcionalment la resta de les ofertes.  

 
- Per acreditar la persona licitant la voluntat d’implantar una activitat econòmica 
que comporti la creació de llocs de treball en el curt termini: 5 punts sobre 100. 
En aquest cas es valora el fet que l’alienació de la parcel·la contribueixi a 
l’establiment o el reforç d’activitats econòmiques que generin riquesa i llocs de 
treball en el municipi. 

 
 
IX. CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS, REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ 
DE DOCUMENTACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
a) L’Òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent, les proposicions 
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals o 
rebutjades per concórrer algun dels supòsits de l’article 84 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 d’octubre, sempre atenent als criteris de classificació establerts en el 
present plec. 
 
b) A continuació l’Òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, dintre del termini de déu dies hàbils, a 
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de: 

 
1. Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
2. Disposar efectivament dels mitjans a què s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure per a l’execució del contracte. 

 
En cas de no complimentar adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest 
cas a requerir de presentació la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes. 



�

�

�

�

�

�

�

�

Regidoria d’Urbanisme i Planejament 

Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme 

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 1r • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
��

 
c) L’Òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació.  
 
d) L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, de 
forma simultànea, es publicarà en el perfil de contractant. 
A la notificació de l’acord d’adjudicació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini 
en què ha de procedir-se a la formalització del contracte. 
 
e) L’Òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en el 
termini no superior a quinze dies hàbils a comptar des del següent a aquell en el qual 
hagués rebut el requeriment i notificació de l’adjudicació. En el requeriment s’advertirà 
a l’adjudicatari de què quan per causes a ell imputables no s’hagués formalitzat el 
contracte l’Ajuntament podrà rescabalar-se dels danys i perjudicis que se li hagin 
ocasionat. 
 

 
X.–  OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
Pel que fa a les obligacions de l’adjudicatari  cal esmentar les següents : 
 
A)  En relació al preu: 

 
• Abonar a l’Ajuntament el preu ofertat per la parcel·la, en les condicions i 

terminis establerts en aquest plec. 
• Satisfer les despeses relatives a la publicitat de l’adjudicació, despeses 

generals i tota mena de despeses, tributs, arbitris o taxes que s’originin per 
motiu de la formalització de l’adjudicació i les despeses notarials i registrals 
derivades de la transmissió de la propietat . 

 
 
B)  Altres obligacions 
 

• L’adjudicatari assumeix expressament l’obligació d’abonar les despeses 
pels danys que pugui ocasionar en la urbanització del sector com a 
conseqüència de les obres de construcció que es facin a la parcel·la.  

 
• Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini de 

no superior a 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’adjudicació.  

 
• La parcel·la es transmet a l’adjudicatari en l’estat físic i jurídic al què s’ha fet 

referència en la clàusula segona d’aquest Plec, que l’adjudicatari declara 
conèixer i acceptar.  

 
• L’adquirent quedarà subrogat en el drets i els deures del transmitent, a tots 

els efectes jurídics, AMB EXCEPCIÓ DEL DRET DE CRÈDIT DE CENT 
NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB 
QUARANTA NOU CÈNTIMS (195.468’49 €) que la Junta de Compensació 
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devia al titular de la parcel·la, que ja va ser pagat i no forma part de l’objecte 
d’aquesta alienació. 

 
 
XI.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
En quant a les obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cal esmentar les 
següents: 
 

• Transmetre la propietat de la parcel·la objecte d’alienació, en les condicions 
establertes en aquest Plec.  

 
 
XII.-  GARANTIA DEFINITIVA 
 
Atesa la naturalesa de negoci jurídic patrimonial d’aquesta alienació, no es considera 
necessari l’establiment d’una garantia definitiva que respongui del compliment de 
l’adjudicatari, atès que les seves obligacions principals s’esgoten en l’acte de 
pagament del preu de la parcel·la.   
 
 
XIII.-  INCOMPLIMENT OBLIGACIONS ADJUDICATARI 
 
En cas que no s'arribi a perfeccionar l’adjudicació per manca d’acreditació d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, per manca de formalització 
de l’adjudicació, per manca de pagament o per qualsevol altre motiu, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú podrà optar entre convocar una nova licitació o adjudicar-la a la 
següent millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació, sens perjudici de la 
imposició de penalitats i del  dret a rescabalar-se dels danys i perjudicis ocasionats a 
l’Ajuntament. 
 
 
XIV.- CONDICIÓ RESOLUTÒRIA 
 
14.1  
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en el Plec, així com dels 
compromisos contrets en la proposició, en el contracte o en l’escriptura d’adjudicació, 
facultarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per resoldre el contracte, sent a càrrec 
de l’adjudicatari totes les despeses que origini l’exercici d’aquest dret. 
 
L’exercici d’aquest dret per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, comportarà una 
penalització per l’adjudicatari consistent en el 5% del preu del contracte, sense 
perjudici de la indemnització que li correspongui per danys i perjudicis. 
 
14.2 
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En cas de resolució, el sòl es rescatarà per l’import del preu d’adjudicació, deduint 
l’import de les càrregues que s’hagin constituït sobre el mateix, la penalització del 5% 
abans esmentada, i els danys i perjudicis soferts per l’Ajuntament.  
 
14.3  
 
El procediment per a l’exercici del dret de resolució a què es refereix aquesta clàusula, 
serà el següent: 

 
a) Constatat l’incompliment de l’adjudicatari, l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú el requerirà per tal que procedeixi a complir el contracte en els seus 
termes. 

b) Si transcorreguts 2 mesos a comptar des de la data de notificació del 
requeriment, no s’ha donat compliment al mateix, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú podrà notificar a l’adjudicatari la resolució del contracte 
amb els efectes assenyalats en la present clàusula. 

c) Acte seguit es procedirà a practicar la pertinent liquidació i posteriorment 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà requerir a l’adjudicatari per 
atorgar, en el termini de 3 mesos, escriptura pública per a la reversió dels 
béns alienats al Patrimoni Municipal, essent a càrrec de l’adjudicatari les 
despeses derivades de l’atorgament d’escriptura i la pràctica 
d’inscripcions registrals. 

 
 
XV.- FUR JURISDICCIONAL  
 
El present Plec té caràcter administratiu, sotmetent-se les parts, per a totes les 
qüestions litigioses derivades de la preparació, adjudicació, efectes i extinció a la 
jurisdicció del domicili de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb expressa renúncia a 
qualsevol altre fur. 
 
 
XVI.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional trenta-unena de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el tractament de dades de caràcter 
personal que es faci en el contracte, així com en tots aquells regulats per la LCSP, 
haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la normativa que la 
desenvolupa, i especialment d’allò que disposa l’article 5 de la LOPD i d’acord amb el 
seu Reglament de desenvolupament aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre, es deixa constància dels següents extrems:  
 
 a)     La documentació requerida per a licitar en el present procediment que 

contingui dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el 
mateix. 

 
 b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui 

dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
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col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el 
consentiment de les persones interessades/afectades per facilitar la referida 
informació a AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ amb la finalitat de 
licitar en el present procediment. 

 
 c)  La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal serà dipositada al departament de L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRU encarregat de la tramitació administrativa d’aquest 
procediment de contractació, ubicat a la Plaça de la Vila núm. 8  de Vilanova i la 
Geltrú i serà tractada per l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, per la 
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per 
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació 
pública que sigui d’aplicació a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ . 
Els destinataris d’aquesta informació seran el propi AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, així com aquells tercers que realitzin tasques de 
fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament 
hagin d’accedir a la mateixa.  

 
d)     La presentació de l’oferta i la documentació sol•licitada implica que el 
licitador autoritza a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ a tractar la 
referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti 
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.  
Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, 
rectificació,cancel·lació i oposició dirigint un escrit a AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ com entitat responsable del tractament, a l’adreça 
indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional 
d’identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que 
exerciti el dret. 

 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 3 de maig de 2011.  
 
 
 


