ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb l’acord de la junta de govern local, de 25 d’abril de 2022, pel
qual es va aprovar l’expedient de que ha de regir EL PROCEDIMENT PER CONTRACTE
D’ARRENDAMENT DE BÉ IMMOBLE PER CONCURS PER A L’AJUNTAMENT
D’ALTAFULLA, de conformitat amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d’Altafulla
b) Número d’identificació fiscal: P-4301200-D
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d’expedient: 2022/67

2. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d’Altafulla
b) Domicili: Plaça del Pou, número 1
c) Localitat: Altafulla, 43893
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 977 650 008
f) Fax: 977 650 842
g) Adreça electrònica: licitacions@altafulla.altanet.org
h) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&ke
yword=ALTAFULLA&idCap=17454610&ambit=5&
i) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a les 14:00 hores
j) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Els interessats en el procediment
de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, fins 3 dies abans de finalitzar el termini de presentació de l’oferta.
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3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és l’arrendament d’un bé que tingui les
següents característiques:
Localització

En el centre urbà d’Altafulla

Classe

Urbana

Qualificació de sòl

Pot ser una zona residencial o equipament envoltat d’aquest
tipus de sòl

Peces funcionals i superfície

Capacitat inicial per 10 places, ampliable a raó de 20 per cada 2
professionals.
Superfície mínima inicial de l’espai d’activitats de 30 m2.
Despatx
professional:
zones
de
treball
6
m 2.
Una cambra higiènica amb un rentamans i un inodor per cada
20
places
o
fracció.
Una
cambra
higiènica
accessible.
Espai o armari tancat amb clau destinat a l’emmagatzematge
exclusiu dels productes de neteja

Ús / destinació

Local d’us compatible urbanísticament (administratiu, educatiu,
sanitari-assistencial, associatiu), destinat a centre obert

Any de Construcció

Irrellevant, mentre estigui en bones condicions

Càrregues o gravàmens

Lliure de càrregues

Estat de conservació

Estructura en bon estat, tancaments i acabats en bon estat,
sense humitats ni patologies, instal·lacions en bon estat

El bé immoble a arrendar vol destinar-se a donar continuïtat a l’activitat de Centre Obert; per
la qual cosa, ha de complir també el determinat en la normativa específica, és a dir, a les
característiques determinades en l’annex 1 del Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim
d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. Així aquest annex 1 determina que el bé immoble ha
de complir amb les especificacions següents:


Ubicació en el nucli urbà, amb les condicions d’accessibilitat reglamentàries.



Establiment independent amb accés directe des de via pública, preferentment en planta
baixa.



El nombre de sortides i les distàncies a cada sortida han de complir la normativa vigent
en cas d’emergències.



Les peces principals han de tenir una alçada lliure amb un valor mitjà superior als 2,50
m.
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Tots els establiments han de tenir un espai o armari tancat amb clau destinat a
l’emmagatzematge exclusiu dels productes de neteja.



L’establiment ha de comptar amb el sistema de calefacció que garanteixi el confort en
totes les èpoques de l’any.



L’establiment ha de disposar d’enllumenat d’emergència, en recorreguts i sortides, i
d'extintors homologats col·locats en un lloc visible i degudament senyalitzats, segons el
que estableix el Codi tècnic d’edificació.



Els serveis socials que es prestin amb la intervenció d’equips professionals han de
disposar, com a mínim, d’un despatx professional, amb les següents característiques:
l’espai mínim de les zones de treball ha de ser de 6 m2 amb ventilació i il·luminació
suficients. Han d’estar dotats com a mínim d’una cambra higiènica accessible.



Les cambres higièniques han de tenir paviments anti-lliscants, s’han de poder
independitzar i han de disposar d’aigua calenta. També han de comptar amb el sistema
de renovació d’aire especificat en el Codi tècnic d’edificació i disposar d’un sistema
d’avís adequat a les característiques de la persona usuària.



Espais
destinats
a
serveis
de
tipologia
centre
obert:
Les sales d’activitats disposaran de 3 m2 per persona amb il·luminació i ventilació
directes.
Es
poden
admetre
sistemes
de
ventilació
mecànica.
Han d’estar dotats d’una cambra higiènica amb un rentamans i un inodor per cada 20
places o fracció. Com a mínim, hi ha d’haver una cambra higiènica accessible.



L’establiment ha de comptar amb un pla d’autoprotecció o un pla d’emergència que
resulti adient a la tipologia del servei d’acord amb les exigències normatives vigents i,
en qualsevol cas, cal exposar en lloc visible el plànol d’evacuació de cada planta de
l’establiment.



Com que no es preveu un ús residencial (amb pernoctació) no s’exigeix servei de cuina.
Si n’hi hagués, aquest hauria de complir amb tots els requeriments reglamentaris
d’equipament, ventilació i dotació de superfície.



Com a establiment de serveis socials hi ha d’haver una farmaciola. Cal un lloc de
emmagatzematge de la medicació tancat amb clau, i els medicaments que necessitin
conservar-se en un lloc fred han de ser en una nevera independent.



Tots els establiments han de tenir l’equipament necessari per a la prestació adequada
del servei d’acord amb les característiques de les persones usuàries ateses. Formen
part de l’equipament el mobiliari, els electrodomèstics, els aparells d’informàtica o de
comunicació, el parament de la llar, el material fungible d’higiene bàsica, l’equipament
clínic i els ajuts tècnics.

Característiques específiques que requereix el local destinat a centre obert:



Capacitat inicial per 10 places, ampliable a raó de 20 per cada 2 professionals. Això
implica una superfície mínima inicial de l’espai d’activitats de 30 m2.
Horari diürn adaptat al calendari escolar, per les tardes en calendari lectiu, pels matins
en calendari no lectiu.

b) Divisió per lots i número: D’acord a la naturalesa del contracte, no es preveu la divisió en
lots.
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c) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV):
CPV
70310000-7

Descripció
Serveis d’arrendament o venta d’edificis

d) Lloc d’execució: Altafulla

4. Durada:
La durada del contracte serà d’una anualitat, havent la possibilitat, segons es determina en els
plecs, d’ampliar-la en pròrrogues d’una anualitat, fins a un màxim de tres pròrrogues. Per tant,
la durada màxima de l’arrendament pot ser de 4 anualitats.

5. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient i tramitació: Tipologia de contracte: Contracte privat, de conformitat
amb l’establert en l’article 9 de la LCSP. Procediment d’adjudicació: Contracte d’arrendament
que tindrà lloc mitjançant un concurs públic on qualsevol interessat podrà presentar una
oferta; l’adjudicació del contracte, per tant, es realitzarà tenint en compte una pluralitat de
criteris d’adjudicació amb base a la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que
estableix la clàusula onzena, del present Plec de Clàusules Administratives Particulars.

b) Criteris d’adjudicació: Per la valoració de les proposicions i la determinació de la millor
oferta, s’atendrà a una pluralitat de criteris d’adjudicació; tots els criteris estan vinculats a
l’objecte del contracte i s’han formulat de manera objectiva, precisant-se la seva respectiva
ponderació.
Així doncs, els criteris d’adjudicació establerts compleixen amb les següents condicionants:


Estan vinculats a l’objecte del contracte.



S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació transparència i proporcionalitat.



Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i
amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació
aportada pels licitadors.

Les ofertes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts.

6. Pressupost Base de Licitació i Valor estimat del contracte:
6.1. Pressupost Base de Licitació:
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El Pressupost base de licitació ascendeix a la quantia de 19.440,10 €, atès que la renda
ascendeix a l’import total de 1.620,00 €. Aquest import es desglossa en 1.338,85 € més IVA
(281,15 €); quantitat determinada pel valor mitjà del mercat, segons valoració realitzada pels
Serveis Tècnics Municipals, que podrà ser millorada a la baixa pels licitadors.
La renda serà actualitzada cada any de vigència del contracte d’acord amb la variació anual de
l’Índex de Preus al Consum (IPC).
6.2. Valor Estimat del Contracte:
El valor estimat del contracte, és de 64.264,80 € sense IVA.
Durada

Import sense IVA

IVA del 21%

Total

1 anualitat

16.066,20 €

3.373,90 €

19.440,10 €

3 possibles pròrrogues

48.198,60 €

10.121,70 €

58.320,30 €

TOTAL

64.264,80 €

13.495,60 €

77.760,40 €

7. Acreditació de l’aptitud de contractar:
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:



Tenir plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP;



No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;

Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del
contracte.
La capacitat d’obrar s’acreditarà:


Persones físiques: document nacional d’identitat.



Persones jurídiques espanyoles: escriptura de constitució o modificació inscrita en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho
sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.



Persones jurídiques estrangeres: la capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles
d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic
Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o
mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una
declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la
Directiva 2014/24/UE. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no
membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu
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s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o
per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti,
prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar
un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es
tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o
superior
a 214.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa
referència l’article 68 de la LCSP.

8. Presentació d’ofertes:
a) Termini de presentació de ofertes: El termini de presentació de la proposició serà de
quinze dies hàbils (15) a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al
Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Altafulla.
Si l'últim dia de termini fos dissabte, diumenge o inhàbil a efectes administratius, el termini
s'entendrà prorrogat fins al següent dia hàbil
b) Documentació que cal presentar:
Les proposicions hauran de presentar-se a través de l’eina de sobre digital:


Sobre A: documentació administrativa



Sobre B: Documentació tècnica i la relativa als criteris quantificables de forma
automàtica

c) Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: Català / Castellà
d) Presentació d’ofertes: Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran,
mitjançant sobre digital a la plataforma de contractació de la Generalitat.

9. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d’Altafulla
b) Lloc: Telemàticament
c) Data i Hora: 24 de maig a les 13:00 hores

10. Criteris per a l’adjudicació del contracte:
Els previstos en la clàusula 13 del PCAP.
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11. Publicitat i perfil del contractant:
La present licitació es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Altafulla.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica
La secretària
Eva Pedraza Bolaño
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