D’una part,
La senyora ................................ com a directora general de Foment de Ciutat, SA, amb domicili a
Barcelona, carrer Pintor Fortuny número 17-19, d'acord amb l’escriptura d’elevació a públic d’acords
socials sobre atorgament de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Amador López Baliña,

I de l’altra,
...............................................................,
.........................................

amb

domicili

a

..............................................

i

DNI

COMPAREIXEN i MANIFESTEN
-

Que .................................................................................. ha
presentat una oferta per a
l’adjudicació de l’ús en règim d’arrendament de determinats locals ubicats al Districte de Ciutat
Vella per impulsar les activitats econòmiques prioritàries definides al Pla de desenvolupament
econòmic.

-

Que l’oferta presentada per ..................................................................... ha estat una de les
ofertes millor valorades i que ha resultat adjudicatària del local ubicat al carrer
............................................ de Barcelona.

-

Que ha presentat la documentació escaient per procedir a la formalització del contracte
d’arrendament.

-

Que, conforme a la clàusula 16 de les bases del procediment, s’informa de l’estat de les
condicions escaients prèvies a formalitzar el contracte d’arrendament:
o

Actuacions a càrrec de l’entitat impulsora:
 Estat de les obres:
 Llicència d’obres: ....
 Estat d’execució de les obres: ....
 Alta subministraments (aigua, llum): (sense tramitar, en tràmit, llesta...) Veure
punts següents.
 Sistema antiintrussió: actiu, actualment a càrrec de l’entitat impulsora.

o

Actuacions a càrrec de la persona adjudicatària:
 Ha presentat la informació necessària acreditativa de la seva capacitat i aptitud.



Atès l’estat del local, no es considera que existeixi cap condició/requeriment
que impedeixi la formalització del contracte de lloguer.

-

Que el futur arrendatari es farà càrrec de la gestió i les despeses de les altes de
subministraments. Aquestes despeses seran compensades a càrrec del primer o primers rebuts
de lloguer.

-

Així mateix la futura persona arrendatària manifesta que és conscient de la necessitat i obligació
de realitzar els tràmits oportuns per obtenir la llicència d’activitat o tràmit pertinent i es
compromet a informar a FOMENT DE CIUTAT, SA d’haver realitzat aquesta gestió.

-

La futura persona arrendatària també és conscient de la necessitat de preveure d’insonorització
el local en cas d’activats potencialment generadores de molèsties acústiques.

Les parts es comprometen a formalitzar el contracte de lloguer dins dels 15 dies hàbils següents a la
finalització de les obres a executar per Foment de Ciutat. Aquest termini podrà ser ampliat en 15 dies
hàbils addicional en cas de causa justificada.
En prova de conformitat les parts signen el present document.

