ANUNCI de l’Ajuntament de Sant Celoni
relatiu a un contracte d’arrendament

L’Alcalde de Sant Celoni, per resolució de data 8.04.2021, va aprovar l’expedient per a
l’arrendament, mitjançant licitació per procediment obert, del local de propietat municipal
situat a la planta baixa de l’edifici de la Carretera Vella 40-42 d’aquesta vila.
Es fa pública la licitació del contracte d’arrendament esmentat, d’acord amb els següents
termes:
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament de Sant Celoni
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Número d’expedient: 2021/724
Obtenció de documentació i informació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dependència: Secretaria
Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis
Codi postal i localitat: 08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 864 12 11
Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat
Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte patrimonial
b) Descripció: Arrendament del local propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni, situat a
la planta baixa de l’edifici de la Carretera Vella 40-42 de Sant Celoni. Actualment
aquest local es troba ocupat per la concessionària del servei municipal d’aigua,
Sorea SA. El local es destinarà exclusivament a oficines o activitat comercial.
c) Durada del contracte: 4 anys
d) Pròrrogues: no s’admeten
3. Tramitació i procediment d’adjudicació

4. Import de licitació
Es fixa en 600 €, IVA no inclòs, de renda mensual, millorable a l’alça pel licitador.
5. Fiança
L’arrendatari ha de lliurar en el moment de la formalització del contracte la finança
corresponent a dues mensualitats, segons la renda que n’hagi ofert.
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a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert, mitjançant concurs.
c) Criteris d’adjudicació: el contracte s’adjudicarà a la millor oferta presentada.
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6. Requisits específics del contractista
Podran concórrer a la licitació totes aquelles persones físiques o jurídiques que gaudeixin de
capacitat jurídica i d'obrar conforme a les Normes de Dret Civil comú.
A l'efecte de causes d'incapacitat i incompatibilitat per contractar amb aquest Ajuntament,
s'aplicarà el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), en els seus articles 71 i 72.
7. Presentació d’ofertes
1. La presentació de proposicions requereix diferenciar dos supòsits:
a) Col·lectius pels que l’article 14 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú
preveu l’obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb l’administració (persones
jurídiques; entitats sense personalitat jurídica; els que exerceixin una activitat professional
per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria per als tràmits i actuacions que realitzen
amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional; els qui
representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l'Administració).
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?pagingNumberPer=
10&reqCode=searchCn&sortDirection=1&idCap=9065383&pagingPage=1&
Els sobres es presentaran dins el termini de 10 dies naturals següents a la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant, abans de les 14.00 hores del darrer dia.
b) Altres col·lectius:
Podran presentar la documentació de la manera exposada en l’apartat anterior o bé tal i
com s’explica seguidament.
Les proposicions per la licitació es presentaran en DOS sobres tancats, identificats al seu
exterior, amb indicació de la licitació a la qual es concorre i signats pel licitador o persona
que el representi i indicant el nom i cognoms o raó social de l’empresa.
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2. Els sobres es presentaran, dins el termini de 10 dies naturals a comptar a partir de
l’endemà
de la publicació al Perfil del contractant de l’anunci de licitació, a la Secretaria de
l’Ajuntament de Sant Celoni (Plaça de la Vila, 1), abans de les 14.00 hores del darrer dia.
3. Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en el Plec de
prescripcions tècniques i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada del
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran les mesures necessàries per garantir-ne
aquest caràcter fins el moment de la seva obertura en públic.
Cada licitador només podrà presentar una única proposició.
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8. Obertura de les ofertes
Es procedirà com s’indica a la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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L’alcalde,
Raül Garcia Ramírez
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