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X2018024713
CCS12018000019

ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local del dia 24 octubre de 2019,
per mitjà del present anunci s’efectua la publicació de l’aprovació del plec de
clàusules reguladores i convocatòria per adjudicar el subarrendament dels locals
que es detallen continuació, per al projecte “El Taller dels Sastres”.

C/ Sastres, 14

( 61 m2)

C/Sastres, 19

(42 m2)

1) Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Olot
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General - Servei de Contractació
c) Número d’expedient: CCS12019000033
2) Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subarrendament dels locals que s’indiquen a continuació,
per a l’obertura, per part dels adjudicataris, d'establiments comercials per a
desenvolupar-hi una activitat econòmica
3) Durada
L’adjudicació s’atorga pel període comprès entre la signatura del contracte fins al 30
de novembre de 2022.
4) Cànon
El preu mensual del contracte inclòs IVA (21%) és el següent:
C/ Sastres, 14

150€

C/ Sastres, 19

105 €

5) Drets i obligacions
Veure clàusules 15 del Plec de clàusules.
6) Requisits de concurrència
Per accedir a la convocatòria, les persones físiques o jurídiques sol·licitants han
de complir els requeriments següents:
Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

316c3c06-ed21-4215-aec8-7806a29b89e6
Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

NIF:P1712100E

Passeig Ramon Guillamet,10
17800 OLOT

a. Ser major d’edat, en cas de les persones físiques.
b. Tenir la capacitat d’obrar necessària per a subscriure contractes.
c. No incórrer en cap de les prohibicions de contractar assenyalades a
l’article 71 de la Llei de contractes dels sector públic.

7) Presentació d’ofertes
Les proposicions es presentaran a la Secretaria General de l’Ajuntament d’Olot,
(Passeig Bisbe Ramon Guillamet, núm. 10), de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00
hores, dins el termini dels 21 dies naturals a comptar des del següent a la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant.
La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que
es podrà trobar en el Perfil del contractant.
Veure clàusula 7 del Plec de clàusules.
8) Adjudicació del contracte
Veure clàusula 12 del Plec de clàusules.
9) Publicitat i Perfil del contractant
La licitació es publicarà mitjançant anunci en el Perfil del contractant, accessible a
través de la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/olot
10) Règim Jurídic
Veure clàusula 4 del Plec de clàusules.
Josep Berga Vayreda
L’alcalde
Olot, 25 d’octubre de 2019
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JOSEP BERGA VAYREDA
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316c3c06-ed21-4215-aec8-7806a29b89e6
Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

316c3c06-ed21-4215-aec8-7806a29b89e6
Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

NIF:P1712100E

Passeig Ramon Guillamet,10
17800 OLOT

