EXPEDIENT ACTIO: 4308620002-2021-0000662
ANUNCI DE LICITACIÓ: ALIENACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN
CRITERI D'ADJUDICACIÓ (CONCURS-SUBHASTA), DE LA PARCEL.LA 8 DEL POLÍGON
PLA PARCIAL 14 DEL POLÍGON INDUSTRIAL «PLANS DE JORI» DE MONTBLANC
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE MONTBLANC
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montblanc, en sessió de data 6 de juny de 2021
va aprovar, entre d’altres, l’acord d’aprovar l'expedient de l’alienació , el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir l’ alienació mitjançant procediment obert
amb un criteri d’adjudicació (concurs-subhasta) de la parcel·la 8 del polígon Pla Parcial 14 de
Montblanc, propietat de l’Ajuntament de Montblanc i la convocatòria de la licitació pública.
Es convoca la licitació per l’esmentada contractació amb el següent detall:
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Montblanc.
b) Número d’identificació: 4308620002-2021-0000662.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Montblanc.
b) Domicili: Plaça Major, 1.
c) Localitat i codi postal: Tarragona CP: 43400.
d) Codi NUTS3: ES514.
e) Telèfon: 977860009.
f) Adreça electrònica: secretaria@montblanc.cat.
g)Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=Montblanc&idCap=30273723&ambit=5&
h)Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el darrer dia del termini de presentació
de les sol·licituds de participació i les proposicions.
i) Horari d’atenció: 9:00 a 14:00 hores.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Alienació mitjançant procediment obert amb un criteri d’adjudicació
(concurs-subhasta) de la parcel·la 8 del polígon Pla Parcial 14 de Montblanc, propietat de
l’Ajuntament de Montblanc.
b) Divisió en lots: NO.
c) Lloc d'execució: Montblanc.

d) Establiment d'un acord marc: No.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Alienació patrimonial.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) El valor estimat total és de 408.199,64 euros, IVA exclòs.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Sí, del 5% del preu d’adjudicació.
-8 Criteris d’adjudicació: Clàusula desena del Plec:
L'adjudicació del contracte es realitzarà de conformitat amb un criteri de valoració
i de conformitat amb la següent ponderació:
Número
Únic

Descripció del criteri
Oferta econòmica

Total:

Ponderació
100 punts
100 punts

Criteri de caràcter econòmic (criteri quantificable automàticament): La Mesa de
contractació valorarà el criteri de caràcter econòmic amb una puntuació màxima de 100
punts.
Oferta econòmica: fins a 100 punts
Millor oferta econòmica.....................................................fins a 100 punts

Obtindrà 100 punts l’oferta presentada més elevada, considerant que la millor oferta és
aquella que incorpora el preu més alt, la resta d’ofertes es valoraran conforme a la
fórmula següent:
Puntuació obtinguda = puntuació apartat (100 punts) x oferta a valorar oferta més
elevada
Aquesta fórmula pretén establir la proporció correcta i repartir la puntuació d’acord amb
l’oferta presentada.
-9 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.

-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la
publicació de l'anunci de licitació al perfil del contractant o el dia següent en cas que el darrer
dia del termini fos inhàbil.
b) Documentació que cal presentar: Clàusula novena del Plec de clàusules administratives
particulars.
c) Presentació d’ofertes: Presentació electrònica obligatòria (Sobre Digital).
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Montblanc.
b) Lloc: Ajuntament de Montblanc.
c) Data: En el dia que s’assenyali en el tauler d’anuncis de contractació de la Corporació o
Perfil del Contractant.
d) Hora: A l’hora que s’assenyali prèviament.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
-12 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: No.
Montblanc, a la data de la signatura electrònica.
L'Alcalde,
Josep Andreu Domingo

