ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local s’ha aprovat el plec de clàusules
economicoadministratives per a l’alienació, mitjançant concurs, d’una parcel·la de sòl
urbà industrial situada al Pla Parcial “Xalamec” de la Selva del Camp, que prové del 10%
d’aprofitament mig del sector. L’esmentat plec es sotmet a informació pública per un
període de quinze dies per a la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que
no se’n presenti cap es considerarà aprovat definitivament.
Simultàniament s’anuncia la convocatòria del concurs, si bé aquest s’ajornarà el temps
necessari en el cas que es presentin reclamacions contra el plec de clàusules.
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Selva del Camp.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número de l’expedient:902/2021
2.- Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: alienació d’una parcel·la de sòl urbà industrial, segons descripció
i superfície que s’indiquen a continuació:
a) Descripció: URBANA. PARCEL·LA E5.1- Sòl industrial al terme de la Selva del Camp,
situada dins de l’àmbit del Pla Parcial Industrial Xalamec, Illa “E”. Té una superfície de
vuit-cents seixanta-quatre metres quadrats, i forma rectangular. Limita al nord amb la
finca de la que es segrega (finca E5 del projecte de compensació); al sud, amb zona
verda pública; a l’est, amb vial sud i a l’oest amb zona verda pública. Correspon a sòl
urbà industrial, i s'adjudica el ple domini de la totalitat d’aquesta finca a l'Ajuntament de
la Selva del Camp per segregació de la parcel.la E5. Lliure de càrregues i gravàmens.”
b) Número de policia: Carrer del Tossal, 11 (parcel.la E5)
c) Superfície: 864 m2 segons títol (E5.1).
d) Fites: Limita al nord amb la finca de la que es segrega (finca E5 del projecte de
compensació); al sud, amb zona verda pública; a l’est, amb vial sud i a l’oest amb zona
verda pública.
e) Títol d'adquisició: Adjudicació per segregació de la parcel.la E5.
f) Referència cadastral: 4556805CF4645F0001LK (parcel.la E5 de la que es segrega)
g) Signatura registral: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, Tom 1.337,
llibre 229, foli 189, finca núm. 16751 (IDUFIR 43013000706211).
h) Càrregues o gravàmens: No consten.
i) Destinació del bé: No té una destinació per ús municipal, destinat a venda.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs (Oferta econòmica, 90%; termini 10%).
4.- Pressupost base de licitació.
SEIXANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS (64.800,00 €). Aquest preu és amb IVA
no inclòs i pot ser millorable a l’alça.
5.- Garanties
a) Provisional: No procedeix.
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b) Definitiva: No procedeix.
6.- Obtenció de la documentació i informació
El plec d’aquesta licitació pot ser consultat i es pot obtenir a les següents adreces:
a) Entitat: Ajuntament de la Selva del Camp. Secretaria.
b) Domicili: Plaça Major, 4
c) Localitat: La Selva del Camp, CP 43470
d) Telèfon: 977844007. Fax: 977844714.
e) Web: www.laselvadelcamp.cat
f) Correu electrònic: contractacio@laselvadelcamp.cat
g) La documentació, el plec de clàusules i la informació es podrà obtenir fins el dia de
finalització de la presentació de proposicions.
7.- Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació. 15 dies naturals des de la publicació del present anunci al
perfil de contractant.
b) Modalitat de presentació: Licitació electrònica.
c) Lloc de presentació: Perfil de contractant de l’Ajuntament de la Selva del Camp,
accessible des de www.laselvadelcamp.cat (Portal de contractació pública de
Catalunya).
d) Adreça electrònica: contractacio@altanet.org
e) Admissió de variants, si s’escau: No.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
8.- Obertura de pliques
a) Entitat: Ajuntament de la Selva del Camp
b) Dependència: Sala de sessions
c) Data: S’indicarà al Perfil de contractant.
d) Hora: S’indicarà al Perfil de contractant.
Es fa públic per a informació general

L’Alcalde,
JOSEP MASDEU ISERN
La Selva del Camp, 9 de juny de 2021
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