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CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE
D’OBRES, CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ i CONSERVACIÓ DE CINC CENTRALS
SOLARS FOTOVOLTAIQUES SITES EN «C/ AUSIAS MARCH, 5 i 7; AV. SAFOR, 37,
C/ ALZIRA, 16 i 12, DE SIMAT DE LA VALLDIGNA»

Simat de la Valldigna, 23 de febrer de 2011

COMPAREIXEN
El Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna Joan Serra i
Folguera, d’acord amb la resolució núm. 201/2010 de data 19 d’abril, publicada al BOPV
núm. 106 de 6 de maig de 2010 i en exercici de les atribucions conferides per l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i assistit pel
Secretari de l'Ajuntament Aurelio Sansixto Bonet, i
Ramón Mampel Della, amb DNI 40904543D, actuant en nom de LA UNIÓ DE
LLAURADORS i RAMADERS, amb el CIF núm. G46143855, i d’acord amb les funcions
de representació legal que li corresponen segons s’estableix a l’article 8.20.1 dels
Estatuts de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia, qui manifesta no estar
incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les
disposicions vigents en la matèria.
A fi de celebrar la contractació de CONCESSIO ADMINISTRATIVA DE LA
REDACCIÓ DE PROJECTE D’OBRES, CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ i
CONSERVACIÓ DE CINC CENTRALS SOLARES FOTOVOLTAIQUES SITES EN «C/
AUSIAS MARCH, 5 i 7, AVDA SAFOR, 37, C/ ALZIRA, 16 i 12, DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA», que es defineix pels següents
ANTECEDENTS
I. Per l'Ajuntament Ple de Simat de la Valldigna es va acordar, en sessió de data
27 de setembre de 2010, l'aprovació del plec de clàusules econòmic-administratives que
han de regir la contractació mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació,
per concessió administrativa de la redacció de projecte d’obres, construcció, explotació i
conservació de cinc centrals solars fotovoltaiques sites en «C/ Ausiàs March, 5 i 7, Av.
Safor, 37, C/ Alzira, 16 i 12, de Simat de la Valldigna», amb un pressupost de
contractació que munta la quantitat de:
PRESSUPOST:
Cost anual sense IVA.................425.000,00 €
18% d'IVA.....................................76.500,00 €
Total anual IVA inclòs................501.500,00 €
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Les clàusules i determinacions del qual, revisten caràcter contractual.
II. Prèvia fiscalització per la Intervenció, l’aprovació de l'expedient de contractació
mitjançant procediment obert, va ser acordada pel Ple de l'Ajuntament, en data de 27 de
setembre de 2010.
III. Amb data 27 de desembre del 2010, es va acordar l'adjudicació definitiva del
contracte a l'empresa UNIO DE LLAURADORS i RAMADERS, amb CIF G46143855,
d'acord amb la seua oferta econòmica i les millores presentades:
- Cànon inicial de 30.000 €.
- Cànon anual del 6% dels ingressos bruts anuals, amb un mínim de 1.000 €/ any
- Demés propostes tècniques proposades pels adjudicataris en la seua proposició.

Ambdós parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per a contractar,
en virtut de tot això, consenten a celebrar Contracte Administratiu amb base a les
següents
CLÀUSULES

PRIMERA. Que l'adjudicatària es compromet a l'execució del contracte amb
estricta subjecció als PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS,
AVANTPROJECTE I OFERTA PRESENTADA que ha servit de base per la contractació,
el contingut del qual declara conèixer i accepta en la seua totalitat, sense cap excepció,
de la qual cosa deixa constància firmant en este acte la seua conformitat en còpia dels
dits documents, que queden units com a part integrant d'este contracte.
SEGONA. El CANON INICIAL ha estat abonat pel concessionari a l'Ajuntament
dins del termini de quinze dies hàbils següents a la notificació de l'acord d'adjudicació, i
com a tràmit previ a la firma del present document administratiu de la concessió.
El CANON ANUAL, es pagarà de forma successiva, pel concessionari en la
Tresoreria Municipal, en el compte corrent que a este efecte s'haja designat per
l'Ajuntament, en el termini d'un mes des de la data de compliment de la nova anualitat,
aportant per a efectuar la liquidació, els documents que acrediten l'import dels ingressos
bruts anuals, a comptar de la data de firma del document administratiu concessional.
L'incompliment d'eixa obligació serà causa de resolució automàtica de la concessió.
Seran despeses a càrrec del contractista el cost de la tramitació de sol·licituds de
punts de connexió i tarifa elèctrica en el sistema de preassignació de la Direcció General
d'Energia del Ministeri d'Indústria, que ha estat gestionada per l'Ajuntament havent-se fet
el concessionari càrrec de les despeses ocasionats per este motiu (Total import:
5.900,00€), pagament que s’ha justificat al moment de la signatura del present contracte.
Igualment ha satisfet a l'Ajuntament la quantitat de 4.250 €, que en concepte de
garantia dinerària esta administració ha dipositat en la Delegació del Ministeri d'Economia
i Hisenda, com a tràmit necessari per a la sol·licitud de connexió indicada. En el moment
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en què estes quantitats foren reembossades pel ministeri a l'Ajuntament, este les tornarà
a la mercantil adjudicatària del contracte.
TERCERA. La concessió tindrà un període de vigència de 25 anys, a comptar de
l'endemà de la data d’expedició del certificat final d’obra i instal·lació.
QUART. L'Adjudicatari, assumirà les responsabilitats que se li puguen exigir
segons l’establert al Plec de clàusules administratives particulars, i per això subscriurà
una pòlissa de responsabilitat civil, que cobrisca tals danys, amb una cobertura mínima
de 300.000,00 €.
El contractista abans de l'inici de les obres haurà de presentar en les
dependències municipals (Secretaria), còpia de la pòlissa subscrita i anualment haurà
d'acreditar la seva renovació.
QUINT. Per l'adjudicatària s'ha constituït una fiança definitiva per un import de
21.250,00 €.

En prova de conformitat amb el contingut d'este contracte, es firma per les parts en
el lloc i la data al començament assenyalats, per duplicat exemplar i a un únic efecte,
quedant un en poder del contractista i un altre en el de l'Ajuntament, de tot això, com a
secretari, certifique.

EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT,
Joan Serra i Folguerà

EL CONTRACTISTA,
Ramon Mampel Della

EL SECRETARI,
Aurelio Sansixto Bonet
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