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Expedient núm.: X2021000283 - X2021000283
PLEC
DE
CONDICIONS
ADMINISTRATIVES
CONTRACTE
D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE MUNICIPAL SITUAT AL PASSEIG
DE LA COMA, 2 DE QUEIXANS.
Clàusula 1.- Objecte del Plec del Contracte i condició suspensiva
És objecte d’aquest plec el conjunt de condicions que han de regir l’adjudicació
del contracte d’arrendament del següent bé propietat del municipi de Fontanals
de Cerdanya:
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Habitatge Passeig de la Coma, 2 de Queixans
Vist que el bé immoble que es pretén arrendar a l’inventari de béns i al registre
de la propietat figura juntament amb el consultori municipal com un sol bé
qualificat de domini públic-servei públic (bé núm. 31 de l’Inventari de béns,
inscrit al registre de la propietat de Puigcerdà al Tom 1791, Llibre 33, Full 201,
finca 1410 de Queixans) i atès que a fi d’adaptar aquest bé a la realitat, s’ha
incoat el corresponent expedient d’alteració de la qualificació jurídica del bé a fi
de separar els dos béns, mantenint la qualificació jurídica del consultori i
alterant la qualificació de l’habitatge per la de bé patrimonial, aquest expedient i
l’adjudicació que en pugui resultar quedarà SUPEDITADA a l’aprovació de
l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de la finca 1410 de Queixans
esmentada.
D’aquesta manera, cas que finalment no s’aprovés l’expedient d’alteració
jurídica esmentat, aquests plecs i l’adjudicació que en puguin resultar quedaran
sense efectes, sense que els licitadors o adjudicataris puguin reclamar res per
aquest motiu.
Clàusula 2.- Descripció de l’objecte del contracte
Constitueix l'objecte del contracte l’arrendament mitjançant concurs públic del
següent bé immoble:
Habitatge Passeig de la Coma, 2 de Queixans
Referència cadastral
Localització:
Planta:
Superfície:
Llindar màxim d’ocupació:
Ús:

1246805DG1914N0001GX
PASSEIG COMA, 2
Primera
52,05 m2
3 Persones
Residencial
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El contracte definit té la qualificació de contracte privat, d’acord amb el que
estableix l’article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Clàusula 3.- Finalitat de l’arrendament
L’habitatge adjudicat s’haurà de destinar exclusivament a domicili habitual i
permanent.
La unitat familiar no pot ser superior a tres persones.
L’habitatge s’arrenda sense mobles.
Clàusula 4.- Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte d’arrendament serà el concurs públic,
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris establerts a la clàusula 17a.
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Clàusula 5.- Perfil del Contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres
mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya (http://www.fontanals.cat).
Clàusula 6.- Pressupost base de la licitació
El pressupost base de licitació s’estableix en la quantitat mínima de TRESCENTS CINQUANTA EUROS //350,00.-EUR// mensuals.
Aquest import podrà ser millorat a l’alça pels licitadors.
El pagament de la renda s’efectuarà per l’arrendatari per mesos anticipats,
entre els dies 1 i 5 de cada mes, mitjançant ingrés al compte que designi
l’Ajuntament, o en qualsevol altra forma admesa en dret que l’Ajuntament
determini.
La renda inicial es revisarà anualment, coincidint amb cada aniversari del
contracte, incrementant-se o disminuint en la mateixa proporció que ho hagi fet
l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya, publicat per l'INE durant els
dotze mesos anteriors al mes en què procedeixi la revisió de la renda.

ÓRGANO

EXPEDIENTE

PLEC_CLAUS

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2021000283

Codi Segur de Verificació: 81638a7e-b55d-458b-ad98-24dc1132854c
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_13213133
Data d'impressió: 08/07/2021 12:54:58
Pàgina 3 de 18

SIGNATURES

Íq_È8a7e-b55d-458b-ad98-24dcÇ+@uÈ4cÆÎ

DOCUMENT

1.- RAMON CHIA GALVEZ (SIG) (Alcalde), 07/07/2021 12:27

Les esmentades modificacions de renda tindran caràcter d’acumulatives, i es
prendrà com a base per a la primera revisió la renda establerta en aquest
contracte, i per a les successives, la resultant de la darrera revisió. Es preveu
com a mes de referència per a la primera actualització el que correspongui a
l’últim índex publicat en la data d’entrada en vigor del contracte i per a les
successives actualitzacions, el que correspongui al darrer aplicat.
S’exigirà la renda actualitzada a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell
en que l’arrendador la notifiqui a l’arrendatari per escrit. En cap cas, la demora
d’aplicar la revisió suposarà renúncia o caducitat d’aquesta.
Clàusula 7.- Durada del Contracte
La durada màxima del contracte d’arrendament és de SET (7) anys des de la
data de la signatura.
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Dos mesos abans de la finalització del termini l’Ajuntament comunicarà a
l’arrendatari la finalització del contracte i la seva voluntat de no prorrogar-lo i
l’arrendatari haurà de deixar lliure i a plena disposició del Consistori la vivenda.
Cas que a la finalització del contracte cap de les parts manifesti la seva voluntat
de donar per resolt el contracte, aquest s’anirà prorrogant mensualment per
tàcita reconducció fins que alguna de les parts manifesti la seva voluntat de no
prorrogar-lo amb una antelació mínima de dos mesos.
Clàusula 8.- Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte d’arrendament pels set anys, sense incloure
possibles pròrrogues és de 29.400,00.-Euros.
Clàusula 9.- Òrgan de Contractació
A la vista de l’import de l’arrendament i la durada del contracte, l’òrgan
competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient serà el Ple,
de conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb l’article 52.2.n) del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Clàusula 10.- Requisits per a la presentació de proposicions
Podran presentar proposicions les persones físiques que compleixin els
següents requisits:
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1.- Persones físiques majors d’edat, empadronades a Fontanals de Cerdanya
amb una antiguitat mínima d’un any en el moment de l’aprovació d’aquests
plecs per part del Ple de l’Ajuntament, de nacionalitat espanyola, de qualsevol
dels estats membres de la Unió Europea o aquelles que, tenint qualsevol altra
nacionalitat, tinguin el permís de residència vigent, concedit per l’estat
espanyol; i que tinguin plena capacitat d’obrar i per obligar-se i que no es trobin
incloses en els supòsits de prohibició recollits a la llei de contractes del sector
públic.
El sol·licitant haurà d’estar empadronat a Fontanals de Cerdanya amb una
antiguitat mínima d’un any en el moment de l’aprovació d’aquests plecs per part
del Ple de l’Ajuntament, no essent necessari que els altres membres de la
unitat familiar compleixin aquest requisit
2.- Les persones sol·licitants i aquelles amb les quals hagi de conviure NO
poden ser titulars ni cotitulars de ple domini ni poden tenir cap dret real d’ús o
gaudi sobre cap habitatge.
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3.- Les persones sol·licitants i aquelles amb les quals hagi de conviure han
d’estar al corrent de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de
l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
4.- Els ingressos nets mínims de tota la unitat familiar han de ser superiors a
15.000 € anuals durant els dos anys anteriors al de presentació de la proposició
(exercicis 2019 i 2020).
5.- Els sol·licitants han d’acceptar la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa
o indirecta poguessin sorgir en relació al contracte, amb renúncia, si és el cas,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
6.- Els sol·licitants han de designar una adreça de correu electrònic a efectes
de notificacions.
7.- En tot cas l’habitatge es destinarà a domicili habitual i permanent.
L’adjudicatari disposarà d’un termini de dos mesos per ocupar l’habitatge un
cop signat el contracte d’arrendament.
8.- La unitat familiar no pot ser superior a tres persones.
Per tal de poder-se presentar a la licitació caldrà complir tots els
esmentats requisits a partir de la data d’aprovació del Ple d’aquests plecs.
A excepció del requisit de l’empadronament -que només l’haurà de
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complir el sol·licitant- la resta de requisits els haurà de complir i acreditar
també el seu convivent familiar major d’edat.
L’incompliment o manca d’acreditació dels requisits establerts en aquesta
clàusula seran causes d’exclusió.
Clàusula 11.- Acreditació de l’aptitud per contractar
1. La capacitat per obrar s’acreditarà pels següents documents:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o NIE.
b) Declaració responsable que digui que el sol·licitant i, si escau, el seu
convivent major d’edat està en ple ús de les seves capacitats d’obrar i
contractar i no es troba incapacitat per sentència judicial ferma i que no
està incurs en cap prohibició per contractar. Aquesta declaració es troba
inclosa en l’Annex 1 d’aquests plecs.
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2. La prova de solvència econòmica s’acreditarà per algun dels següents
mitjans:
a) Mitjançant fotocòpia compulsada de la vida laboral de la persona que
presenta la licitació i, si escau, les de la resta de membres de la unitat
familiar.
b) Mitjançant fotocòpia compulsada de la declaració de renda dels dos anys
anteriors a la de presentació de la proposició.
c) Certificats acreditatius de què el licitador està al corrent en el compliment
de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i
l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
d) Nòmines i/o altres documents acreditatius dels ingressos.
Són causes d’exclusió:
-

L’incompliment o la manca d’acreditació dels requisits establerts en les
clàusules 10 i 11.
La falsedat en les dades o en els documents aportats.
Presentació de la sol·licitud fora de termini.
No s’admetran canvis un cop registrada la sol·licitud, ni en el nombre ni
en la identitat de les persones que hi constin.

Clàusula 12.- Acceptació de les clàusules de la licitació
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i documentació
que regeixen la licitació. La seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada pel proposant del contingut de la totalitat de les seves clàusules
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o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Clàusula 13.- Lloc i termini de presentació de les ofertes
La presentació de les ofertes serà manual.
Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes
utilitzant mitjans electrònics a causa de insuficiència de mitjans i medis per la
implantació d’un sistema informàtic telemàtic que garanteixi l’obertura dels
sobres de manera electrònica.
Les ofertes es presentaran presencialment a l'Ajuntament de Fontanals de
Cerdanya, Plaça Ajuntament, 1 del Vilar d’Urtx (CP 17538) en horari d’atenció
al públic, dins del termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà al
de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant. Si el darrer dia
d'aquest termini fos dissabte o festiu, es prorrogarà fins al primer dia hàbil
següent.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, el licitador haurà de justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de
contractació
la
remissió
de l’oferta mitjançant correu electrònic
(fontanals@fontanals.cat) en el mateix dia, sense ultrapassar el termini
esmentat per a la presentació de proposicions. Transcorreguts, no obstant, 10
dies naturals següents a la data indicada sense haver-se rebut la proposició,
aquesta no serà admesa en cap cas. Sense la concurrència d’ambdós requisits
no serà admesa la proposició.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la
seva obertura, aquests es presentaran tancats i signats a la solapa.
Clàusula 14.- Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es
refereix l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la,
almenys, sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació
d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de
dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà mitjançant
correu electrònic a l’adreça fontanals@fontanals.cat.
Clàusula 15.- Contingut de les proposicions
Els licitadors només podran presentar una oferta.
Atès que simultàniament a aquesta licitació, l’ajuntament també licita
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l’arrendament d’un altre habitatge al Vilar d’Urtx, els licitadors que ho
desitgin també podran presentar-se a l’altra licitació. Cas que la seva
proposició obtingui la màxima puntuació a les dues licitacions, disposarà
d’un termini de tres dies per tal de renunciar a la que no li interessi.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres
tancats, signats pel licitador i amb indicació de l’adreça de correu electrònic i el
telèfon mòbil a efectes de notificacions en que hi constarà la denominació del
sobre i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació de l'arrendament de
l’HABITATGE MUNICIPAL SITUAT AL PASSEIG DE LA COMA, 2 DE
QUEIXANS. La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació Administrativa
— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma
Automàtica.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada d'aquests:
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SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
1. Declaració responsable (Annex I) signada per la persona sol·licitant.
2. Fotocòpia del document d’identitat (vigent) del sol·licitant.
3. Documentació acreditativa del compliment dels requisits per a la
presentació de proposicions establerts a la Clàusula 10.
4. Documentació acreditativa de l’aptitud per contractar d’acord amb la
Clàusula 11.
SOBRE «B»
OFERTA AVALUABLE AMB CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN
DE CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
1. Oferta avaluable amb criteris d’adjudicació que depenen de criteris de
valoració automàtica. Es presentarà conforme al model que consta com
a Annex 2.
2. Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
Clàusula 16.- Garantia provisional
No s’exigeix garantia provisional.
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Clàusula 17.- Criteris d’adjudicació
L’adjudicació recaurà al licitador que, en el seu conjunt, faci la millor oferta,
tenint en compte els criteris que estableix aquest plec, sense atendre
exclusivament al preu d’aquesta. Els criteris objectius, i vinculats a l’objecte del
contracte, per valorar l’oferta són:
a) Oferta econòmica (fins un màxim de 20 punts):
El preu mínim de licitació és de 350,00.-Euros.
Les licitacions que ofereixin un preu inferior no seran admeses i les seves
ofertes seran rebutjades de forma automàtica.
S’atorgarà la màxima puntuació (20 punts) al licitador que ofereixi un preu de
400.-Euros.
No es tindran en compte ofertes superiors a aquest preu.
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Les ofertes superiors a 400.-Euros i inferiors a 450.-Euros vincularan a licitador
però no atorgaran cap punt.
b) Convivents familiars menors de 35 anys. (Fins un màxim de 15 punts):
S’obtindrà 5 punts per cada convivent familiar menor de 35 anys (5 punts pel
sol·licitant i 5 punts per cada membre de la família).
c) Per cada infant convivent nascut l’any 2011 o posterior (fins un màxim de
20 punts):
S’obtindrà 10 punts per cada infant nascut l’any 2011 o posterior fins un màxim
de 20 punts.
d) Per tenir el lloc de treball a la comarca de la Cerdanya: 10 punts per
cada membre de la unitat familiar que compleixi aquest requisit, amb un
màxim de 20 punts.
e) Per arrelament al municipi, entès com el fet de tenir família
empadronada al municipi, fins al segon grau de consanguinitat.
S’obtindrà un màxim de 25 punts.
Per obtenir punts per aquest criteri caldrà complir el següent:
-

Familiars empadronats fins a segon grau de consanguinitat.
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Cada branca familiar puntuarà amb 12,50 punts.

En cas d’empat, el lloguer s’adjudicarà per sorteig.
Serà rebutjada tota oferta que, en la valoració final no obtingui una valoració
igual o superior a 30 punts.
Als efectes d’aquests plecs només s’entendrà com a convivent familiar
les persones que hagin contret matrimoni, les parelles de fet legalment
constituïdes i/o els ascendents o descendents d’aquests.
Clàusula 18.- Variants
No s’admeten variants.
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Clàusula 19.- Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les
ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst
en l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,
desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb el que estableix el punt 7 de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de la
Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el
Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïdes la funció de control econòmic pressupostari, així com aquells altres
que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de la Corporació o membres electes
d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres
electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractació no podran
suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari
un funcionari de la Corporació.
Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:
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— Ramon Chía Gálvez (Alcalde), que actuarà com a President de la Mesa.
— Marian Domenjó Torres (Tècnica assessora Municipal), Vocal
— Albert Planella Casasayas (Secretari de la corporació), Vocal
— Esther Quiñonero Pulido (administrativa), que actuarà com a Secretària de la
Mesa.
Clàusula 20.- Obertura de Proposicions
La Mesa es constituirà el tercer dia hàbil següent a la finalització del termini de
presentació de proposicions a la Casa consistorial, a les 12.00 hores, per a
procedir a obrir els sobres identificats com A que continguin la documentació
administrativa dels licitadors.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el
licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observades en la
documentació presentada.

AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://fontanalsdecerdanya.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Posteriorment, es procedirà a l’obertura i examen dels sobres B, que contenen
els criteris quantificables de forma automàtica.
Després de la lectura d’aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar els
informes tècnics consideri necessaris per a la valoració d’aquestes, conforme
als criteris i les ponderacions establertes en aquest Plec.
La Mesa ordenarà les proposicions admeses de major a menor puntuació i
decidirà proposar l’adjudicació del contracte d’arrendament a la proposició que
obtingui una valoració més elevada. La proposta serà elevada al Ple municipal,
a través de l’Alcalde, perquè adopti la resolució pertinent.
Clàusula 21.- Requeriment de documentació i constitució de fiança
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta
perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell
en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs a què fa referència els plecs.
Dins del mateix termini, el licitador que hagi presentat la millor oferta també
haurà de constituir una fiança per import d’una (1) mensualitat de la renda
proposada, que respondrà al pagament de la renda, dels perjudicis causats per
l’incompliment de les obligacions contractuals i dels danys originats a
l’immoble.
La garantia es dipositarà al compte corrent que, a aquests efectes, designi
l’Ajuntament.
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De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar
aquesta documentació al licitador següent, per l’ordre en el qual hagin quedat
classificades les ofertes.
Clàusula 22.- Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada com s’indica a la clàusula 21a, l’òrgan de
contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a
la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o
la proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors,
havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
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El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de dos mesos a comptar des
del primer acte d'obertura de les proposicions.
Clàusula 23.- Formalització del contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà no més
tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic.
El contracte d’arrendament es formalitzarà en document administratiu.
També s’elevarà a escriptura pública si ho demana l’arrendatari, anant a càrrec
seu les despeses del seu atorgament.
Clàusula 24.- Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en
aquest Plec i en els fixats en els articles 211 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, i s'acordarà per l’òrgan de
contractació, d'ofici o a instàncies dels licitadors.
Es considerarà causa de resolució del contracte la pèrdua d’algun dels requisits
establerts a la clàusula 10 d’aquests plecs.
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Es considerarà causa de resolució del contracte la falta de pagament del preu o
els subministraments o taxes, en els terminis i forma establerts en el present
plec.
El contracte es podrà resoldre a més de per l’incompliment de les obligacions
resultants d’aquest, per qualsevol de les causes previstes a l’article 27.2 de la
vigent Llei d’Arrendaments Urbans.
Clàusula 25.- Obligacions de l’arrendatari
1. L’arrendatari, a banda de la renda pactada, haurà d’abonar les despeses
de subministraments (aigua, electricitat, etc...) i taxa d’escombraries.
2. Els arrendataris seran els únics responsables de passar totes les
revisions obligatòries dels serveis contractats a la finca de gasoil, llum i
aigua. Així, a tots els efectes i amb independència del titular que figuri a
les factures dels subministraments, es considerarà usuari d’aquests
serveis els arrendataris quedant totalment exempt el propietari de
qualsevol problema i disfunció que pugui provocar la manca de revisions
dels subministraments.
3. L'arrendatari estarà obligat a utilitzar l'immoble per destinar-ho a vivenda
habitual, excloent-se cap altre ús, llevat consentiment previ exprés de
l’Ajuntament.
4. A conservar l’habitatge arrendat en perfecte estat i amb la cura adient,
comunicant a l’arrendador qualsevol anomalia destacable amb la major
brevetat possible.
5. A no realitzar cap tipus d’obres llevat consentiment previ exprés de
l’Ajuntament.
6. Subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que
respongui dels danys que puguin produir-se amb una cobertura mínima
de 300.000,00.-Euros, i de contingut 30.000.-Euros.
Clàusula 26.- Obligacions de l’arrendador
Són obligacions de l’Ajuntament, com arrendador del bé:
1. Realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que
siguin necessàries per conservar l’immoble en les condicions d’utilització per
servir a l’ús convingut, excepte quan el deteriorament del qual es tracti sigui
imputable a l’arrendatari d’acord amb el que es disposa en els articles 1.563 i
1.564 del Codi Civil.
Aniran a càrrec de l’arrendatari les reparacions que exigeixi el desgast per l’ús
ordinari de la vivenda.
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2. La resta d’obligacions que s’estipulin en el corresponent contracte
d’arrendament.
Clàusula 27.- Renúncies
La participació en aquesta licitació porta implícita la renúncia de l’arrendatari
del següent:
1.- La facultat de sots-arrendar total o parcialment l’habitatge objecte d'aquest
arrendament.
2.- Dedicar el pis a un ús diferent al pactat en aquest contracte.
3.- Realitzar obres sense el consentiment exprés de la propietat, el qual s'haurà
de manifestar expressament i per escrit.
4.- Als drets d'adquisició preferent.
5.- A la facultat de cedir o traspassar el contracte d'arrendament.
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Clàusula 28.- Confidencialitat i tractament de dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els
licitadors queden informats de què les dades de caràcter personal que, en el
seu cas, siguin recollides a través de la presentació de la seva oferta i altra
documentació necessària per procedir a la contractació seran tractades per
aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment,
compliment i control del desenvolupament del contracte.
Clàusula 29.- Legislació aplicable al Contracte
Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i l'adjudicació es regirà
per allò que s'ha fixat en aquest Plec, i pel no previst en el plec, serà d'aplicació
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques; el Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret
1372/1986, de 13 de juny; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril juntament amb
el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d'octubre [en el que no contradiguin l'article 107.1 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques] i la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; supletòriament
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s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les
normes de dret privat.
Quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret privat (Llei
29/1994 de 24 de novembre d’Arrendaments Urbans, Codi Civil i normativa
concordant).
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement
de les qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació
d'aquest contracte.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts relatives als efectes i extinció del contracte
d’arrendament que es derivi d’aquesta licitació.
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ANNEX I.- DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLIMENT REQUISITS PER
LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE MUNICIPAL SITUAT AL
PASSEIG DE LA COMA, 2 DE QUEIXANS.
«____________, amb domicili a _____________, amb DNI núm. _________,
adreça de correu electrònic ____________________________, i telèfon mòbil
_______________________________, assabentat de l'expedient per a
l'arrendament del bé immoble situat a Plaça de l’Ajuntament, 2 del Vilar d’Urtx,
mitjançant concurs anunciat en el perfil de contractant, DECLARO
-

Que estic en ple ús de les meves capacitats d’obrar i contractar i no
em trobo incapacitat per sentència judicial ferma i fa més d’un any
que estic empadronat a Fontanals de Cerdanya.

-

Que no em trobo incurs en cap prohibició per a contractar de les
previstes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

-

Que no soc propietari, ni copropietari, ni titular o cotitular d’un dret
d’ús o gaudi de cap altre habitatge.

-

Que em trobo al corrent de les meves obligacions amb l’Ajuntament
de Fontanals de Cerdanya, amb l’Agència Tributària i la Seguretat
Social.

-

Que durant els anys 2019 i 2020 la unitat familiar ha tingut uns
ingressos superiors a 15.000 €.

-

Que em sotmeto a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o
indirecta poguessin sorgir en relació al contracte, amb renúncia, si és
el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador.

-

Que designo la següent l’adreça de correu electrònic i telèfon mòbil a
fi que s’efectuïn totes les notificacions relatives a aquest procediment
_______________________________________________________
_______________________.
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Que en cas de resultar adjudicatari em comprometo a ocupar
l’habitatge en el termini màxim de dos mesos un cop signat el
contracte d’arrendament.

I perquè així consti, als efectes oportuns, ho signo a Fontanals de Cerdanya,
el__________________________________________
Signatura del licitador,
Si escau, també signarà el convivent familiar major d’edat:
*Que declaro complir tots els esmentats requisits (el requisit de
l’empadronament no és necessari pel convenient) i perquè així consti, ho signo
a Fontanals de Cerdanya el_____________________________________
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Nom i cognoms
DNI
Signatura del Convivent familiar major d’edat
DOCUMENTACIÓ QUE S´ADJUNTA
a) Còpia del DNI o NIE del sol·licitant i, si escau, del convivent familiar major
d’edat.
b) Certificat d’empadronament històric de l’Ajuntament de Fontanals de
Cerdanya del sol·licitant.
c) Nota simple del registro de índices de la propiedad acreditatiu que el
sol·licitant i, si escau, la seva parella NO són propietaris, ni copropietaris, ni
tenen cap dret real d’ús o gaudi sobre cap habitatge.
d) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya del sol·licitant i, si escau,
la seva parella.
e) Declaracions de la renda dels exercicis 2019 i 2020 del sol·licitant i, si escau,
la seva parella, acreditatius de què la unitat familiar ha tingut uns ingressos
anuals mínims de 15.000,00.-Euros durant els anys 2019 i 2020. També es
podrà aportar altra documentació que acrediti els ingressos esmentats
(nòmines i altres documents que puguin acreditar els esmentats ingressos).
 Cas que no s’incorporin els certificats que ha d’emetre l’Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya, aquests seran incorporats d’ofici.
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1.- RAMON CHIA GALVEZ (SIG) (Alcalde), 07/07/2021 12:27

ANNEX II.- OFERTA AVALUABLE AMB CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE
DEPENEN DE CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
«____________, amb domicili a _____________, amb DNI núm. _________,
adreça de correu electrònic ____________________________, i telèfon mòbil
_______________________________, assabentat de l'expedient per a
l'arrendament del bé immoble situat a Passeig de la Coma, 2 de Queixans,
mitjançant concurs anunciat en el perfil de contractant, faig constar que conec
el plec que serveix de base al contracte i l’ accepto íntegrament, prenent part
de la licitació pel preu i amb les condicions que a continuació detallo:
-

Oferta relativa al preu:

Cas de resultar adjudicatari, ofereixo una renda mensual inicial de
________________________EUROS.

AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA
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-

Els convivents familiars que viuran de forma permanent i
habitual a la vivenda seran els següents:

Convivent 1__________________________________
Convivent 2__________________________________
Convivent 3__________________________________
-

El lloc de treball del sotasignat i, si escau, dels altres membres
de unitat familiar és el següent:

Lloc de treball convivent 1________________________________
Lloc de treball convivent 2________________________________
(...)
-

El sotasignat i, si escau, la seva parella tenen els següents
familiars fins a segon grau de consanguinitat que estan
empadronats a Fontanals de Cerdanya:

Familiars convivent 1_________________________________
Familiars convivent 2_________________________________
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Aquesta oferta anirà acompanyada de tota la documentació acreditativa
dels criteris al·legats:
Per tal d’acreditar els convivents familiars:
-

Fotocòpia del document d’identitat vigent de totes les persones
que hagin d’integrar la unitat familiar.
Llibre de família o certificats de matrimoni, naixement, acta de
constitució de parella de fet.

Per tal d’acreditar el lloc de treball:
-

Contracte de treball, darrera nòmina, certificat de vida laboral i/o
altres documents que acreditin el lloc de treball a Cerdanya.
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Per tal d’acreditar l’arrelament familiar:
-

Llibre de família, certificats de naixement per acreditar el
parentesc.
Certificats d’empadronament dels familiars.

També es podrà aportar qualsevol altra documentació que acrediti el
compliment del què s’al·lega.
A Fontanals de Cerdanya, el ___ de ________ de 20__.
Signatura del licitador,

