PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADORES DEL CONCURS PER A LA SUBSCRIPCIÓ
PÚBLICA D’ACCIONS DE LA SOCIETAT MERCANTIL
D’ECONOMIA MIXTA “SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS
JUSSÀ S.A.”
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
PRIMERA.- OBJECTE DE LA LICITACIÓ
L’objecte de la present licitació és la selecció de persones físiques o
jurídiques que, en virtut dels articles 277.d) del TRLCSP i 264 del
TRLMRLC, formaran part de la Societat d’Economia Mixta destinada a
fomentar el desenvolupament en els àmbits del turisme, hoteleria,
esports, indústria, activitats agràries i ramaderes, ensenyament i
altres d’interès per a la comarca del Pallars Jussà.
A aquests efectes, els adjudicataris de la present licitació adquiriran
un mínim de 1 acció i un màxim de 5 accions de les 52 de la classe B
(privades) de la societat de Foment del Pallars Jussà, en el tràmit de
constitució, en les condicions econòmiques establertes en aquest Plec
SEGONA.- PODER ADJUDICADOR
L’entitat contractant és el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en la
seva condició d’Administració Pública competent en matèria foment
de la comarca de conformitat amb el que preveuen els articles 25.2.j)
de la LBRL i 66.3.j) del TRLMRLC i per delegació dels ens locals que
han manifestat el seu interès en el projecte (adherits).
L’òrgan de contractació és el Ple del Consell Comarcal, en virtut del
que es preveu en la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC
La present licitació es regirà per aquest Plec de clàusules
administratives particulars, i la resta de documentació incorporada a
l’expedient de contractació, així com per les disposicions legals
adients i, especialment, pels TRLCSP, RLCAP, TRLMRLC, ROAS i
RLCSP.
Una vegada creada la Societat d’Economia Mixta, la naturalesa de la
relació que vincularà a la mateixa amb el Consell Comarcal i els
ajuntaments adherits, serà la derivada d’un contracte de gestió d’un
servei públic, mitjançant societat d’economia mixta, previst als
articles 277.d) del TRLCSP, 264 del TRLMRLC i 282 del ROAS.
El funcionament de la Societat d’Economia Mixta es regirà pel
disposat en els seus Estatuts Socials, i en tot el no previst en els
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mateixos, pel que disposa el Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital
(TRLSC),. Tot això sens perjudici de l’aplicació de la normativa
reguladora del règim local en aquells aspectes que la mencionada
normativa ho requereixi.
La creació de la societat mercantil d’economia mixta requerirà la
subscripció del capital social que es determina en aquest plec, tot
d’acord amb allò establert en el Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2
de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de
Capital (TRLSC), el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), el 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 i d’altra normativa que sigui d’aplicació.
L'empresa així constituïda, es regirà pel projecte d’Estatuts que
s’adjunta com ANNEX número I al present Plec de Clàusules, així com
per la normativa prevista en el paràgraf anterior.
Així mateix també s’adjunta a aquest Plec de Clàusules com ANNEX
número 2, la Memòria-Estudi de viabilitat de l’empresa.
QUARTA.- PROCEDIMENT I MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
La present licitació es tramitarà conforme a les normes del
procediment obert, d’acord amb allò que disposen els articles 157 i
següents del TRLCSP.
L’adjudicació de les accions es realitzarà en base als següents criteris
de preferència :
1.- Es valorarà la data del Registre Oficial de Documents del Consell
Comarcal que contingui la sol.licitud de subscripció/ adquisició.
Primarà la sol.licitud de data anterior.
2.- Es valorarà el nombre d’accions a adquirir, primant el licitador
que proposi la compra de més accions ( un mínim d’1 acció i un
màxim de 5 accions).

CINQUENA.- CODI CPA-2008 I CODI CPV 2008
Als efectes del que disposen els articles 67.2.a) del RLCAP i 2 del RD
331/2003, en connexió amb el Reglament (CE) 451/2008,
s’estableixen els següents codis CPA-2008:
FOMENT : CPV : 75112100-5 i CPA : 73.20.1
SISENA.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER
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Els articles 25.2.j) de la LBRL i 66.3.j) del TRLMRLC disposen que els
ens locals poden promoure tota classe d’activitats i prestar tots els
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats de la
comarca.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments adherits,
tenen la voluntat de fomentar el desenvolupament comarcal
mitjançant una empresa d’economia mixta anomenada “Societat de
Foment del Pallars Jussà”
El Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà, mitjançant acord del dia
12 de novembre de 2012 ha decidit que el foment de la comarca es
presti mitjançant un empresa d’economia mixta.
SETENA.- PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ
El pressupost base de la licitació és de 1.000,00 € per acció, per un
total de 52 accions de la classe B, que es corresponen amb el 65 %
del capital social de l’empresa en constitució.
Aquest capital social total es divideix en 80 accions socials, de les
quals 52 de la classe B, són objecte de la present licitació i seran
transmeses individualment i nominativament, considerada cadascuna
com un lot o fracció als socis privats adjudicataris.
El preu mínim de venda de cada una de les 52 accions de la classe B,
posades a la venda és de 1.000,00 euros.
Es podrà adquirir un mínim d’1 acció i un màxim de 5 accions.
CAPÍTOL II.- LICITACIÓ PÚBLICA
DESENA.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN LA LICITACIÓ
Podran participar en la present licitació les persones naturals i/o
jurídiques, nacionals o estrangeres, que tinguin capacitat jurídica i
d’obrar i no estiguin compreses en cap del casos d’incompatibilitats o
incapacitat per contractar de les previstes a l’article 60 del TRLCSP, o
qualsevol altra disposició que resulti d’aplicació.
Les persones naturals o jurídiques han de tenir relació amb la
comarca del Pallars Jussà
En tot cas, atenent a l’objecte de la licitació, no s’admetrà la licitació
sota la modalitat d’UTE, en tractar-se d’una figura a la qual manca
personalitat jurídica pròpia i independent de les persones que la
integren i, per tant, està impossibilitada per concórrer en la
constitució de la Societat d’Economia Mixta.
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Tanmateix, els interessats podran constituir una societat amb
l’objecte de presentar-se a la licitació.
Les empreses que estiguin vinculades entre si, en qualsevol de les
situacions que s’enumeren a l’article 42 del Codi de Comerç, no
podran presentar més d’una oferta.
La presentació de proposicions diferents per empreses vinculades
suposarà l’exclusió del procediment d’adjudicació, a tots els efectes,
de les ofertes formulades. No obstant, si la vinculació sobrevingués
abans de la conclusió del termini per presentar les ofertes, podrà
subsistir l’oferta que les empreses citades determinin de mutu acord.
ONZENA.- OBTENCIÓ DE PLECS I INFORMACIÓ
Els licitadors interessats en obtenir una còpia dels Plecs de la present
licitació podran fer-ho en dies hàbils a les dependències del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, casa Sullà, carrer Soldevila, 18, 25620 de
Tremp.
Igualment, els Plecs estaran disponibles al perfil del contractant del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (www.pallarsjussa.cat).
DOTZENA.- LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES
PROPOSICIONS
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al que preveu el
present Plec i la seva presentació pressuposarà l’acceptació
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les
seves clàusules, sense excepcions o reserves.
Les proposicions s’hauran de presentar a la seu del Consell Comarcal
del Pallars Jussà fins a les 14:00 del dia assenyalat com a últim per a
la presentació d’ofertes a l’anunci de licitació publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida.
El termini per a la presentació de proposicions serà de VINT-I-SIS
DIES, i començarà a computar-se des de la publicació de l’anunci de
licitació al BOP de Lleida.
D’acord amb el que disposa l’article 80 del RLCAP, les proposicions
també es podran presentar per correu. En tal cas, l’interessat haurà
d’acreditar, abans del dia i hora en que finalitzi el termini de
presentació d’ofertes, amb el resguard corresponent, la data
d’imposició de l’enviament a l’Oficina de Correus i anunciar el mateix
dia a l’òrgan de contractació la remissió de la proposició, per fax, o
telegrama. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa
la documentació si és rebuda per l’òrgan de contractació amb
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posterioritat a la data i hora de finalització del termini de presentació
de proposicions que consti a l’anunci de licitació. Transcorreguts, no
obstant, els deu dies següents a la data indicada sense haver-se
rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
TRETZENA.- VARIANTS O ALTERNATIVES
Cada licitador presentarà una sola proposició i no s’admetran variants
al criteri establert en aquest Plec.
CATORZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions constaran d’un sobre tancat i signat pel licitador o
persona que el representi, fent constar a l’exterior la següent
llegenda: “ PROPOSICIÓ A LA LICITACIÓ PER SELECCIONAR SOCIS
PRIVATS QUE FORMARAN PART DE LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA
DESTINADA AL FOMENT DE LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ”, i el
nom i cognoms o raó social de l’empresa licitadora.
A l’interior del sobre s’inclourà l’oferta redactada en document
normalitzat que s’adjunta a aquest Plec com ANNEX 3 i còpia
autentificada del DNI si el licitador és una persona física.
Si és una persona jurídica caldrà incloure còpia autentificada
del DNI del representant, del CIF de l’empresa i de l’escriptura
del poder pel qual la representa.
Tota la documentació s’haurà de remetre en format paper. En cas de
contradicció entre el contingut de les versions en paper i digital de
l’oferta, s’entendrà que preval el de la documentació autèntica en
format paper.
QUINZENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’’adjudicació de les accions es realitzarà en base als següents criteris
de preferència :
1.- Es valorarà la data del Registre Oficial de Documents del Consell
Comarcal que contingui la sol.licitud de subscripció/ adquisició.
Primarà la sol.licitud de data anterior.
2.- Es valorarà i el nombre d’accions a adquirir, primant el licitador
que proposi la compra de més accions ( un mínim d’1 acció i un
màxim de 5 accions).
SETZENA.- LA MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació serà designada per decret del President del
Consell Comarcal, amb l’assistència de representants dels ens locals.
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DISSETENA.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS
La Mesa de contractació, dins dels 10 dies següents a l’últim dia de
presentació d’ofertes, i en el seu cas, en el termini de 3 dies
addicionals per obrir les proposicions que arribin per Correus el desè
dia, en sessió prèvia de caràcter no públic, procedirà a la qualificació
de la documentació presentada pels licitadors ( proposta ).
Si la Mesa de Contractació observa defectes materials en la
documentació presentada, si ho estima oportú, podrà requerir al
licitador perquè en un termini de 3 dies hàbils des d’aquest
requeriment esmeni els defectes. Tanmateix, si la documentació
presenta defectes substancials o deficiències materials no
esmenables, es rebutjarà la proposició.
Posteriorment, la Mesa de Contractació, en la mateixa sessió o en el
dia i hora que s’indiqui al taulell d’anuncis del Consell indicarà els
licitadors admesos i exclosos, i les causes d’exclusió.
Finalitzada l'obertura de totes les proposicions es realitzarà proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
DIVUITENA.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
La Mesa de contractació, amb els informes que estimi oportú
sollicitar, classificarà les ofertes admeses per ordre decreixent de
puntuació i elevarà a l’Òrgan de contractació la corresponent
proposta d’adjudicació o, en el seu cas, la de declarar deserta la
licitació.
La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor de l'adjudicatari
proposat enfront de l'Administració. Tot i això, si l'òrgan de
contractació no adjudica el contracte d'acord amb la proposta
formulada per la Mesa de Contractació ha de motivar la seva decisió.

DINOVENA.- GARANTIA DEFINITIVA
Atesa la naturalesa d’aquesta licitació, no s’exigirà garantia definitiva
als que resultin seleccionats, en entendre’s subsumida aquesta
garantia en la subscripció que haurà de realitzar l’adjudicatari en el
capital social de la Societat d’Economia Mixta.

VINTENA.- JURISDICCIÓ
Les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació, modificació,
efectes i extinció del contracte seran resoltes per l’òrgan de
contractació, contra quines resolucions, que posaran fi a la via
administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu.
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Tremp, Pallars Jussà, 22 d’octubre de 2012.

El President

Sr. Joan Ubach Isanta
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