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PLEC DE CLÀUSULES ADMINIST RATIVES PARTICULARS QUE HAURAN DE
REGIR L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, DE 6 PLACES D’APARCAMENT
DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADES AL PASSATGE COMPTE DE VILARDAGA
NÚM 148-164 DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del contracte l’alienació, mitjançant concurs atenent a una
pluralitat de criteris de sis places d’aparcament de vehicles situades al Passatge
Compte de Vilardaga núm. 148-164 de sant Feliu de Llobregat, amb les superfícies
que es detallen a la clàusula següent. Cadascuna de les places serà licitada per lots,
essent un total de 6 lots.

CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DELS BÉNS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és titular registral de la plena propietat de les
següents places d’aparcament:

2.1.- Plaça d'aparcament número 68 (LOT1), situada en el pg. Comte de Vilardaga,
2

148 - 164, en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, de 10,58 m , que limita al
nord amb zona de pas, a la est amb plaça d'aparcament número 69, a oest amb plaça
d'aparcament número 67 i al sud amb mur.
L’ expressat bé tenen la naturalesa jurídica de bén patrimonial i consta inscrit en el
Registre de la Propietat de SANT FELIU DE LLOBREGAT, en el Tom 3011, Llibre 732,
Foli 56, Finca 23878, Inscripció 1a. I té la referència cadastral
1223705DF2812C0135MQ.
2.2.- Plaça d’aparcament número 85 (LOT 2), situada en el pg. Comte de Vilardaga,
2

148 - 164, en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, de 10,92 m , que limita al
nord amb zona de pas, a la est amb mur, a oest amb plaça d'aparcament número 86 i
al sud amb plaça d'aparcament número 84.
L’ expressat bé té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i consta inscrit en el Registre
de la Propietat de SANT FELIU DE LLOBREGAT, en el Tom 3011, Llibre 732, Foli 59,
Finca 23878, Inscripció 1a. I té la referència cadastral 1223705DF2812C0152AS.
2.3.- Plaça d'aparcament número 86 (LOT 3), situada en el pg. Comte de Vilardaga,
2

148 - 164, en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, de 10,12 m , que limita al
nord amb zona de pas, a la est amb plaça d'aparcament número 87, a oest amb plaça
d'aparcament número 85 i al sud amb mur.
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L’expressat bé té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i consta inscrit en el Registre
de la Propietat de SANT FELIU DE LLOBREGAT, en el Tom 3011, Llibre 732, Foli 62,
Finca 23878, Inscripció 1a. I té la referència cadastral 1223705DF2812C0153SD.
2.4.- Plaça d'aparcament número 87 (LOT 4), situada en el pg. Comte de Vilardaga,
2

148 - 164, en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, de 9,02 m , que limita al
nord amb zona de pas, a la est amb plaça d'aparcament número 88, a oest amb plaça
d'aparcament número 84 i al sud amb plaça d'aparcament número 86.
L’ expressat bé té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i consta inscrit en el Registre
de la Propietat de SANT FELIU DE LLOBREGAT, en el Tom 3011, Llibre 732, Foli 65,
Finca 23878, Inscripció 1a. I té la referència cadastral 1223705DF2812C0154DF.
2.5.- Plaça d'aparcament número 88 (LOT 5), situada en el pg. Comte de Vilardaga,
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148 - 164, en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, de 9,90 m , que limita al
nord amb zona de pas, a la est amb plaça d'aparcament número 89, a oest amb plaça
d'aparcament número 83 i al sud amb plaça d'aparcament número 87.
L’ expressat bé té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i consta inscrit en el Registre
de la Propietat de SANT FELIU DE LLOBREGAT, en el Tom 3011, Llibre 732, Foli 68,
Finca 23878, Inscripció 1a. I té la referència cadastral 1223705DF2812C0155FG.
2.6.- Plaça d'aparcament número 89 (LOT 6), situada en el pg. Comte de Vilardaga,
2

148 - 164, en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, de 9,90 m , que limita al
nord amb zona de pas, a la est amb plaça d'aparcament número 90, a oest amb plaça
d'aparcament número 82 i al sud amb plaça d'aparcament número 88.
L’ expressat bé té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i consta inscrit en el Registre
de la Propietat de SANT FELIU DE LLOBREGAT, en el Tom 3011, Llibre 732, Foli 71,
Finca 23878, Inscripció 1a. I té la referència cadastral 1223705DF2812C0156GH.

CLÀUSULA 3. RÈGIM JURÍDIC
Quant a la preparació i adjudicació, el contracte de compravenda es regeix per aquest
plec de clàusules i, en allò no previst, per les normes següents:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel
RDL 781/1986, de 18 d’abril, i les altres disposicions d’àmbit estatal sobre les
administracions locals.
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- Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme,
aprovada pel DL 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- El Codi Civil, pel que als efectes i extinció del contracte.
Quant a efectes i extinció, el contracte es regeix per les normes de dret civil que li són
pròpies, en especial aquelles que li siguin d’aplicació del Llibre sisè del Codi Civil de
Catalunya, així com i per l’article 1445, següents i concordants del Codi civil, com
també per la legislació hipotecària pertinent.

CLÀUSULA 4. NATURALESA I FORMA D’ADJUDICACIÓ
Les places d’aparcament objecte d’alienació tenen naturalesa patrimonial, incloses en
el patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, de propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat. Els contractes a signar entre l’adjudicatari i l’Ajuntament serà el de
compravenda i, per tant, de naturalesa privada.
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i procediment obert,
essent l’adjudicació mitjançant concurs de 6 lots atenent a una pluralitat de criteris de
valoració, i de conformitat amb allò disposat en l’article 131 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, per remissió d’allò que disposa l’article 209.3 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’article 42 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals.

CLÀUSULA 5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Els contractes s’adjudicaran mitjançant el procediment obert i atenent a una pluralitat
de criteris de valoració de 6 lots diferenciats. No es optar a més de 2 lots a un mateix
licitador.
Un cop aprovat aquest plec, l’òrgan municipal competent ha de convocar la licitació
corresponent.
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Els licitadors presentaran les ofertes ajustant-se als requisits i al model de proposició
que determina aquest mateix plec. Les ofertes podran fer-se com a màxim per a dos
lots.
La mesa de contractació analitzarà la documentació aportada per cada licitador i,
posteriorment, en acte públic, obrirà les ofertes presentades.
La mesa de contractació proposarà a la Junta de Govern Local l’adjudicació dels
contractes a les ofertes més avantatjoses, atenent a la pluralitat de criteris de valoració
per l’adjudicació establert i amb l’assumpció pels oferents dels compromisos que
figuren a la clàusula 24 d’obligacions.
Un cop formulada la proposta d’adjudicació per la mesa de contractació, en el termini
màxim de dos mesos des de l’obertura de les ofertes econòmiques, la Junta de
Govern Local adoptarà l’acord d’adjudicació del contracte.
A requeriment d’aquesta Administració, haurà de formalitzar-se escriptura pública,
davant el notari designat a l’efecte.

CLÀUSULA 6. PERFIL DEL CONTRACTANT I NOTIFICACIONS
TELEMÀTIQUES
La informació relativa a aquest licitació que, d’acord amb el que es disposa en aquest
plec, hagi de ser publicada a través del perfil de contractant podrà ser consultada en la
següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l’article 38 de l’Ordenança de transparència i administració
electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat totes les notificacions i
comunicacions que realitzi l’Ajuntament es practicaran a través de mitjans electrònics.
Els licitadors hauran de comptar amb sistemes de signatura electrònica reconeguda o
quantificada i avançada basades en certificats electrònics qualificats de signatura
electrònica que els permetin recollir les notificacions en la mateixa aplicació.
En el cas de que els sistemes informàtics assenyalats no estiguessin habilitats, els
licitadors podran presentar la documentació requerida mitjançant el registre que
s’indiqui en el requeriment.
En cap cas, es podrà utilitzar el Sistema de notificacions telemàtiques ni cap altra
aplicació informàtica d’enviament de documentació per a presentar les ofertes objecte
de licitació, les quals únicament es podran presentar per la plataforma VORTAL, en no
poder garantir el secret de les mateixes.
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CLÀUSULA 7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
A la vista del valor estimat del contracte, l'òrgan competent per efectuar aquesta
contractació i tramitar l'expedient, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona
de La LCSP en concordança amb els articles 214.1 i 53.1 q) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i tenint en compte el decret municipal de delegació de
competències núm. 2268, de 19 de juny de 2019, serà la Junta de Govern Local.

CLÀUSULA 8. TIPUS DE LICITACIÓ
El tipus de licitació del contracte, entès com a import mínim del preu de compravenda
que poden oferir els licitadors, i que es tindrà en compte en la valoració de les ofertes
–a més d’altres criteris valoratius descrits a la clàusula 9a del present plec- es fixa en
els següents imports:
1-Plaça núm. 68 (Lot 1) ................... : 12.000,00 euros (IVA inclòs del 21%)
9.917,35 euros (IVA exclòs)
2- Plaça núm. 85 (Lot 2) .................... : 12.000,00 euros (IVA inclòs del 21%)
9.917,35 euros (IVA exclòs)
3- Plaça núm. 86 (Lot 3).................... : 12.000,00 euros (IVA inclòs del 21%)
9.917,35 euros (IVA exclòs)
4- Plaça núm. 87 (Lot 4).................... : 12.000,00 euros (IVA inclòs del 21%)
9.917,35 euros (IVA exclòs)
5- Plaça núm. 88 (Lot 5).................... : 12.000,00 euros (IVA inclòs del 21%)
9.917,35 euros (IVA exclòs)
6-Plaça núm. 89 (Lot 6).................... : 12.000,00 euros (IVA inclòs del 21%)
9.917,35 euros (IVA exclòs)

Les ofertes econòmiques formulades pels licitadors, podran millorar a l’alça aquesta
valoració.
Cada licitador podrà presentar una oferta per, com a màxim, 2 lots.
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CLÀUSULA 9. CRITERIS DE VALORACIÓ
La forma d'adjudicació serà el concurs públic, en què qualsevol interessat podrà
presentar una oferta, d'acord amb l'article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Cada licitador podrà presentar una oferta per, com a màxim, 2 lots. (cada plaça
d’aparcament constitueix 1 lot).
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
basats en la millor relació qualitat-preu de conformitat en el que es disposa l’apartat
següent de criteris de valoració.
A un mateix licitador se li podrà adjudicar com a màxim 2 lots. El mecanisme
d’adjudicació de lots serà el següent. Els licitadors s’ordenaran de manera decreixent
segons la puntuació obtinguda, indicant el lot al que s’han presentat.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa
s’atendrà als següents criteris:
Licitador
Licitador 1
Licitador 2
Licitador 1
Licitador 3
Licitador 4
...

Lot
1
1
3
6
2
...

Puntuació obtinguda
P1
P2
P2
P4
P5
...

En cas de que per un mateix lot, dos o més licitadors obtinguin igual puntuació i
aquesta sigui la màxima puntuació atorgada al lot, s’adjudicarà el lot a aquell licitador
que hagi obtingut una major puntuació al criteri d) de Mobilitat Reduïda, si continua
l’empat, al criteri c) de família nombrosa o monoparental i si continua l’empat al criteri
b) de proximitat. Si encara i així continua l’empat es farà un sorteig entre els licitadors
empatats per adjudicar el lot.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Tots els criteris seran quantificables automàticament amb la següent distribució:
Criteri

a)
b)
c)
d)

Oferta econòmica
Proximitat
Família nombrosa o família monoparental
Mobilitat reduïda
a) TOTAL
b)

Puntuació
màxima
40
20
20
20
100
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a)

Oferta econòmica, expressat en euros (IVAinclòs)..........................40 punts

Es valorarà l’oferta econòmica seguint la següent fórmula de valoració.
P = 40 x Of /Ofm, on P és la puntuació obtinguda, Ofm és el preu de compra
(expressat euros amb l’IVA inclòs) de l’oferta més elevada i Of és l’oferta econòmica
corresponent al licitador que es valora.
El licitador haurà de presentar a la seva oferta el preu de compra expressat en euros
(IVA inclòs).

b) Proximitat....................................................................................................20 punts
Es valorarà la proximitat del lloc de residència del licitador a la plaça d’aparcament,
segons la següent puntuació:
· Per licitadors empadronats a l’edifici de passeig Comte de Vilardaga 148-164: 20
punts.
Per la resta de licitadors, segons la següent fórmula:

P = 15 x Dfmín / Df
P és la puntuació obtinguda,
Dfmín és la menor distancia al Passeig Comte de Vilardaga 156, d’entre totes les
ofertes rebudes.
Df és la distancia al Passeig Comte de Vilardaga 156 de l’oferta corresponent al
licitador que es valora.
Pel càlcul de la distància es farà servir el plànol guia del visor municipal (Plànol guia),
mesurant la distància en línia recta entre l’adreça d’empadronament de la persona
licitadora, i la distància al Passeig Comte de Vilardaga 156.
c) Família nombrosa o família monoparental...............................................20 punts
Es valorarà que la persona licitadora sigui membre d’una família nombrosa o una
família monoparental, segons la següent puntuació:


Família nombrosa o monoparental, de categoria especial, 20 punts.


Família nombrosa o monoparental, de categoria general, 15 punts

d) Mobilitat reduïda.........................................................................................20 punts
Si la persona licitadora, o algun membre de la unitat familiar que consti empadronat en
el mateix domicili del licitador amb anterioritat a la publicació de la convocatòria,
supera el barem de mobilitat reduïda, es valorarà amb 20 punts.
Per a cada licitador, únicament s’atorgarà puntuació per una única persona.
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CLÀUSULA 10. DESPESES DE PUBLICITAT
Es preveu una quantitat màxima de 1.000,00-€ per despeses de publicitat en butlletins
oficials, quantitat que haurà d’assumir l’adjudicatari.

CLÀUSULA 11. CAPACITAT PER CONTRACTAR I PERSONES QUE
PODEN CONCÓRRER
Atenent al criteris de caràcter social en que es determina la finalitat d’aquesta
alienació, poden concórrer persones físiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar, no es trobin en cap de les prohibicions de contractar.

CLÀUSULA 12. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
En cas de presentar ofertes a més d’una plaça d’aparcament, s’haurà de presentar
una plica individualitzada, per cada una de les que es pretengui adquirir.
Un mateix licitador no pot presentar més d’una oferta per cadascuna de les places
d’aparcament en aquest concurs així com tampoc es poden presentar més de dos lots
en la present licitació.
La documentació relativa a capacitat del licitador, prohibicions per contractar, s’haurà
d’aportar en un arxiu electrònic a través de la plataforma VORTAL adjuntant els
annexos II i III que s’inclouen en aquest plec.
Les proposicions econòmiques i d’altres subjectes a valoració automàtica s’hauran de
presentar electrònicament a través de la plataforma VORTAL, que s’hauran d’ajustar
als formularis publicats a l’efecte en aquella plataforma i d’acord amb l’annex VI que
s’inclouen en aquest plec.
Es posa en coneixement de tots els licitadors que vulguin presentar ofertes i que
requereixin suport per la presentació de les pliques a través de la plataforma Vortal,
que poden adreçar-se a la Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila 1 de Sant
Feliu de Llobregat, CP 08980, telf. 936858000) indicant la seva consulta. Tanmateix,
també poden demanar suport tècnic a l’empresa Vortal contactant al telèfon
902020290.

DOCUMENTS A PRESENTAR PELS LICITADORS, AIXÍ COM LA FORMA I
CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS :


La documentació que ha de constar en el sobre número 1 és :

L’acreditació de la capacitat d’obrar del licitador s’haurà de fer a través de:
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Una declaració responsable relativa al fet de reunir tots els requisits de capacitat i
personalitat. Aquesta declaració responsable haurà d’anar acompanyada del
compromís d’aportar tota la documentació acreditativa en el cas de resultar proposat
com a adjudicatari (Annex II).
La prova de no estar subjecte a cap causa de prohibició de contractar (Annex III).
Una adreça de correu electrònic designada pel licitador on rebre les notificacions
d’aquesta licitació de conformitat amb la disposició addicional setzena de la LCSP
(Annex IV).
Una declaració responsable que indiqui si el licitador o representant legal disposen de
signatura electrònica reconeguda. (Annex V).
En aquest sobre també s’haurà d’incloure el document nacional d’identitat o document
que el substitueixi. Si el licitador no actua en nom propi, ha d’aportar: el seu propi
document nacional d’identitat (o document que el substitueixi) i el poder notarial que
acredita la seva representació i facultats.


La documentació que ha de constar en el sobre número 2 és:

S'inclourà en aquest segon sobre:
-La oferta econòmica i indicació d’altres criteris subjectes a valoració objectiva de
conformitat amb el model de l’Annex VI del present Plec.

CLÀUSULA 13. OFERTES ECONÒMIQUES DELS LICITADORS.
Les ofertes econòmiques formulades pels licitadors, les quals no seran alterables amb
posterioritat ni admetran prova d’excés, inclouen el preu de la plena propietat dels
béns.
En les ofertes no s’entendran inclosos els tributs que siguin a càrrec de l’adjudicatari o
bé qualsevol impost o taxa establertes en la legislació vigent.
Així mateix, totes les despeses que es produeixin amb motiu dels tràmits preparatoris,
incloses les derivades de la publicació d’anuncis, o de formalització del contracte
mitjançant escriptura pública, així com els impostos estatals, autonòmics o municipals
de l’operació seran satisfets pel comprador.

CLÀUSULA 14. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
La documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el termini de 30
dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’últim dels anuncis
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publicats al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat o al
Butlletí Oficial de la Província.

CLÀUSULA 15. DOCUMENTS I DADES DELS LICITADORS DE
CARÀCTER CONFIDENCIAL
Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o part dels mateixos) o dades dels
inclosos en les ofertes tenen la consideració de confidencials, sense que resultin
admissibles les declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o
dades de l'oferta. La condició de confidencial haurà de reflectir-se clarament
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el propi
document que tingui tal condició, assenyalant a més els motius que justifiquen tal
consideració. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat
expressament qualificats com a tals pels licitadors.

CLÀUSULA 16. ESMENA DE DOCUMENTS
La presentació de declaracions responsables de compliment de requisits de
participació serà objecte d'esmena pels licitadors a requeriment dels serveis de l'òrgan
de contractació, quan no s'hagués presentat o no estigués adequadament
complimentada la presentada.
Igualment, el proposat com adjudicatari podrà esmenar la falta o la incompleta
presentació dels documents acreditatius del compliment dels requisits de participació
que li siguin requerits amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.
En tots dos casos es concedirà al licitador un termini de tres dies hàbils, a partir des
del següent al de recepció del requeriment d'esmena.
Si no s'esmenés en termini el requerit, l'òrgan de contractació entendrà que el licitador
desisteix de la seva oferta.

CLÀUSULA 17. 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.
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La Mesa de Contractació, d'acord amb l’establert en 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, i en formaran part, 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.

La composició concreta de la Mesa serà:
President: Oriol Bossa i Pradas, President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals;
qui podrà ser substituït pel Sr. Aitor Rivera Garcia, regidor delegat de Dret de l’Habitatge
Vocals:




Sra. Mercè Caballé Rodríguez, Lletrada de la Corporació; qui podrà ser
substituïda per la Sra. Pilar López Rodríguez, Tècnica Jurídica.
Sr. Agustín Recio Romero, Secretari de la Corporació; qui podrà ser substituït pel
Sr. Joan Pere López Pulido, Lletrat i Director de l’Assessoria Jurídica.
Sra. Laura Almonacid Lamelas, Interventora Municipal de Fons; qui podrà ser
substituïda per la Sra. Isabel Purificación Farrera, cap de comptabilitat i suport a
la Intervenció.

Secretària: Sra. Natalia Martínez Crespo, Tècnica Jurídica; qui podrà ser substituïda pel
Sra Mercè González Oliver, Tècnica Jurídica.

CLÀUSULA 18. OBERTURA D’OFERTES
La Mesa de contractació, en sessió no pública, en el dia que s’indiqui al perfil del
contractant, procedirà a l’obertura dels sobre núm. 1 de les proposicions presentades.
Llegides les proposicions, la Mesa declararà admeses aquelles proposicions que
compleixin el que estableix aquest plec de clàusules, i es podran rebutjar les que no
continguin tota la documentació exigida, o bé optar per concedir un termini no inferior a
tres dies ni superior a deu perquè se subsani i/o es completi la documentació.
La Mesa de contractació podrà reclamar al licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per tal que en presenti d’altres de complementaris.
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L’acte d’obertura del sobres núm. 2 serà públic i tindrà lloc el dia i hora que es fixi al
perfil del contractant.
En aquest acte la Mesa de contractació donarà compte del resultat de la qualificació
de la documentació administrativa i referències presentades pels licitadors en els
sobres núm. 1, i indicarà, si s’escau, els licitadors que hagin estat admesos i exclosos i
les causes d’aquesta exclusió.
La mesa de contractació podrà valdre dels informes tècnics pertinents en que es
valorin les ofertes presentades de conformitat amb els criteris valoratius fixats a aquest
plec i posteriorment farà la proposta d’adjudicació a favor de l’oferta que hagi obtingut
major puntuació d’acord amb els criteris valoratius establerts a la clàusula 9.
En cas de que per un mateix lot, dos o més licitadors obtinguin igual puntuació i
aquesta sigui la màxima puntuació atorgada al lot, s’adjudicarà el lot a aquell licitador
que hagi obtingut una major puntuació al criteri d) de Mobilitat Reduïda, si continua
l’empat, al criteri c) de família nombrosa o monoparental i si continua l’empat al criteri
b) de proximitat. Si encara i així continua l’empat es farà un sorteig entre els licitadors
empatats per adjudicar el lot.

La Mesa elevarà les propostes presentades, juntament amb l’acta i la proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
Abans de formular la seva proposta, la Mesa podrà sol·licitar dels concursants la
informació complementària o aclaridora que estimi adient, en el termini que s’atorgui a
l’efecte.

CLÀUSULA 19. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
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 acreditativa del compliment dels
requisits previs o documentació original o degudament compulsada de les
circumstàncies que s’han tingut en compte a l’hora de valorar les ofertes. Algunes
d’aquestes dades, podran ser trameses d’ofici per part d’aquest Ajuntament, en
concret la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com aquella informació que
acrediti l’empadronament del licitador o el possible grau de minusvalidesa. El fet de
presentar oferta en aquesta licitació comporta l’acceptació íntegra d’aquests plecs, i
autoritza la consulta de les dades indicades a altres institucions i organismes oficials.
De no acomplir-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a recaptar aquesta documentació
al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
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CLÀUSULA 20. GARANTIES
Garantia provisional:
Per la peculiaritat d’aquest contracte, no s’estableixen garantia provisional a prestar
pels licitadors.
Garantia definitiva:
Per tal d’assegurar a la Corporació que una vegada adoptat l’acord d’adjudicació
s’efectuarà el pagament de l’import d’adjudicació i es formalitzarà l’escriptura pública,
l’adjudicatari haurà de dipositar a la tresoreria municipal una fiança definitiva del 5% de
l’import d’adjudicació de contracte, en el termini màxim de deu dies hàbils comptats
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació a l’adjudicatari.
Aquesta garantia es podrà constituir en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic o privat, els quals s’hauran de dipositar
a la Caixa municipal d’aquest Ajuntament.
b) Mitjançant aval, prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca
autoritzats per operar a Espanya, que es dipositarà en la Caixa municipal, i que
haurà de documentar-se segons el model de l’Annex VII.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en la branca.
Un cop atorgada l’escriptura pública, l’òrgan municipal competent n’ordenarà la
devolució o cancel·lació en el termini dels tres mesos següents a la data en què
s’hagués sol·licitat pel concessionari, Si transcorregut aquest termini no s’hagués
adoptat l’acord, s’entendrà estimada la sol·licitud de devolució o cancel·lació.

CLÀUSULA 21. ADJUDICACIÓ
L’òrgan de contractació, vista la proposta de la Mesa i els informes tècnics
corresponents, adjudicarà el contracte en el termini màxim de dos mesos, a comptar
des de l’obertura de les proposicions. Si en aquest termini no es dicta l’adjudicació, els
licitadors tenen dret a retirar la seva proposició.

CLÀUSULA 22. TERMINI I FORMA DE PAGAMENT
Un cop efectuada l’adjudicació, l’adjudicatari vindrà obligat a satisfer íntegrament la
quantitat ofertada en el termini màxim de quinze dies des de la notificació, i en tot cas
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abans de la formalització de l’escriptura pública de la venda de les places
d’aparcament.
En cas d’incompliment del pagament de l’import de l’adjudicació en el termini indicat,
l’Ajuntament podrà acordar la resolució del contracte prèvia audiència de l’adjudicatari.
Amb la resolució del contracte, l’adjudicació serà anul·lada, amb independència de les
accions que civilment procedeixin.

CLÀUSULA 23 .ESCRIPTURA PÚBLICA DE COMPRAVENDA
L’escriptura pública de compravenda s’atorgarà a favor de la persona física
adjudicatària d’aquest procediment, en el termini màxim de dos mesos a comptar de la
data de notificació de l’acord d’adjudicació definitiva. A la signatura de l’escriptura
s’haurà de satisfer, o justificar que s’ha fet amb anterioritat a aquest acte, el preu total
de la compravenda. Amb l’escriptura s’efectuarà el trasllat de la propietat i entrega de
la possessió.
Serà a càrrec de la part compradora les despeses notarials, registrals i fiscals pròpies
de la transmissió.

CLAUSULA 24. OBLIGACIONS
Les obligacions de l’adjudicatari seran les següents:
a) Acceptar els títols de propietat de l’entitat venedora i de la superfície real de les
places d’aparcament objecte de l’alienació.
b) Comparèixer per formalitzar l’escriptura pública de compravenda el dia, hora i en el
lloc que li indiqui l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
c) Pagar la totalitat del preu abans de la formalització de la compravenda en els termes
indicats en el present plec.
d) Assumir les despeses notarials, registrals i fiscals pròpies de la transmissió. No
obstant.
e) Qualsevol altra obligació que resulti de les clàusules d’aquest Plec o de les
disposicions legals o reglamentàries d’aplicació.
f) Abonament de les despeses de publicitat al BOPB.

CLÀUSULA 25. CAUSES DE RESOLUCIÓ.
Les causes de resolució seran les següents:
- L’incompliment de les clàusules contingudes en aquest plec.
- La no formalització de l’escriptura pública de compra venda dins de termini.
- La mort o la incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari, abans de la formalització de
l’escriptura pública.
- Qualsevol altra determinada per la legislació aplicable.
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CLÀUSULA 26. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El licitador s’obliga al compliment de tot allò que s’ estableix a l’article 133 de la LCSP,
i específicament a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal i garantia dels drets digitals, en relació amb les dades personals a
les quals tingui accés amb ocasió del contracte. La documentació i la informació que
es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de l’alienació i que
correspon a l’Administració responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’alienació.

CLAUSULA 27. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el Plec, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en
l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són
immediatament executius.

CLÀUSULA 28. RÈGIM DE RECURSOS
Els actes de preparació i d’adjudicació són susceptibles del recurs administratiu
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la
legislació bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Contra els acords de l’Òrgan de
Contractació, que posen fi a la via administrativa, poden interposar-se els recursos
següents:
 Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya. El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs
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d’un mes a comptar de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva
resolució.
 Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es
consideri oportú.
Contra els actes de tràmit i acords de la Mesa de Contractació, sempre que aquests
decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment (exclusió de licitadors) o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, que seran actes de tràmits qualificats que no
posen fi a la via administrativa, poden interposar-se els recursos següents:
 Recurs d’alçada davant l’Òrgan de Contractació en el termini d’un mes, a comptar de
l’endemà de la notificació o de la publicació de la resolució, segons el que estableix
l’article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, i 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

CLÀUSULA 29. JURISDICCIÓ COMPETENT
Els actes administratius de preparació i adjudicació del contracte, amb naturalesa
d’actes separables, són impugnables davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
La resta de controvèrsies que puguin sorgir entre les parts per raó del contracte seran
competència de la jurisdicció civil.
Sant Feliu de Llobregat, octubre de 2019

L’alcaldessa
Lídia Muñoz Cáceres
[Firma01-01]
Lídia Muñoz Cáceres - DNI
46682444B (SIG)
04/11/2019 17:33:58
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ANNEXOS
ANNEX I
PLÀNOLS DELS APARCAMENTS
Soterrani A (plaça d’aparcament 68)
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Soterrani B (places d’aparcament 85 a 89)

20

ANNEX II

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS
DE CAPACITAT I DE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIONS DE
CONTRACTAR
Nom i cognoms

DNI/NIE/ Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

1. Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat de conformitat amb
allò establert en aquest plec de clàusules.
2. Que no estic incurs en cap de les prohibicions de contractar de conformitat amb
la legislació vigent.
3. Que en cas d’esser proposat adjudicatari del contracte objecte d’aquesta
licitació, em comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems
esmentats en el punt primer.

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
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ANNEX III
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR I AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTARIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL.
Nom i cognoms

DNI/NIEPassaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro:
Que no estic incurs en cap prohibició per a contractar, de conformitat amb l’article 71 de la
LCSP i en la forma establerta en l’article 85 de la LCSP:
MARCAR CADA CASELLA, SEGONS CORRESPONGUI:
a) QUE NO HE ESTAT CONDEMNAT mitjançant sentència ferma per delictes de
terrorisme, constitució o integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita,
finançament il·legal dels partits polítics, tràfic d’éssers humans, corrupció en els negocis, tràfic
d’influències, suborn, fraus, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes
contra els drets dels treballadors, prevaricació, malversació, negociacions prohibides als
funcionaris, blanqueig de capitals, delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la
protecció del patrimoni històric i el medi ambient, o a la pena d’inhabilitació especial per a
l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar arriba a les
persones jurídiques que siguin declara despenalment responsables, i a aquelles els
administradors o representants de les quals, tant si ho són de fet com de dret, amb el seu càrrec o
representació vigents i fins al seu cessament, estiguin en la situació que esmenta aquest apartat.[
]
b) QUE NO HE ESTAT SANCIONAT amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria
professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de falsejament de la
competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones
amb discapacitat, o d’estrangeria, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent; o per
una infracció molt greu en matèria mediambiental de conformitat amb el que estableix la
normativa vigent, o per una infracció molt greu en matèria laboral o social, d’acord amb el que
disposa el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, així com per la infracció greu prevista a l’article 22.2 del
text esmentat. [ ]
c) QUE NO HE sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit eficàcia un conveni o s’hagi iniciat un expedient d’acord extrajudicial de pagaments,
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estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats de conformitat amb la Llei
22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació que fixa la
sentència de qualificació del concurs. [ ]
d) QUE ESTIC al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat
Social que imposen les disposicions vigents, en els termes que es determinin per reglament;
En relació amb el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, es
considera que s’està al corrent quan els deutes estiguin ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat
la suspensió en ocasió de la impugnació d’aquests deutes. [ ]

e) Que NO he incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix
l’article 140 o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència, o haver
incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació que
preveuen l’article 82.4 i l’article 343.1. [ ]
f) Que No estic afectada per una prohibició de contractar imposada en virtut d’una sanció
administrativa ferma, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. [ ]
Aquesta causa de prohibició de contractar es deixa d’aplicar quan l’òrgan de contractació, en
aplicació del que disposa l’article 72.1, comprovi que s’ha complert les seves obligacions de
pagament o subscrit un acord vinculant amb vista al pagament de les quantitats degudes,
inclosos, si s’escau, els interessos acumulats o les multes imposades. [ ]
g) Que No Està incursa la persona física en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de
març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, o les
respectives normes de les comunitats autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de
qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general , en els termes que s’hi estableixen. La prohibició arriba a les persones
físiques que participen en el capital de persones jurídiques, en els termes i les quanties que
estableix la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs a què es refereix el paràgraf
anterior, així com els càrrecs electes al servei d’aquestes.
La prohibició s’estén igualment, en tots dos casos, als cònjuges, persones vinculades amb
relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i descendents,així com a parents en segon
grau per consanguinitat o afinitat de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors,
quan es produeixi conflicte d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars
dels òrgans en què s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la substitució del
primer. [ ]
h) QUE NO HE contractat a persones respecte de les quals s’hagi publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» l’incompliment a què es refereix l’article 15.1 de la Llei 3/2015, de 30 de
març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, o en
les respectives normes de les comunitats autònomes, per haver passat a prestar serveis en
empreses o societats privades directament relacionades amb les competències del càrrec exercit
durant els dos anys següents a la data de cessament en aquest càrrec. La prohibició de contractar
es manté durant el temps que continuï dins de l’organització de l’empresa la persona contractada
amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec. [ ]
i) QUE NO HE retirat indegudament la proposició o candidatura en un procediment
d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a favor seu per no complir el
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que estableix l’apartat 2 de l’article 150 dins del termini assenyalat i hi hagi dol, culpa o
negligència. [ ]
j) QUE NO HE deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els
terminis que preveu l’article 153 per causa imputable a l’adjudicatari. [ ]
k) QUE NO HE incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202, quan
aquest incompliment s’hagi definit en els plecs o en el contracte com a infracció greu, i hi
concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de
penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis. [ ]
l) que no ha donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte subscrit amb una entitat de les que comprèn l’article 3 de la LCSP.)ni en
un conflicte d’interessos en els termes de l’art. 24 de la directiva europea 2014/24 de
26/02/2014 i de la normativa nacional sobre conflicte d’interessos. [ ]
m) Igualment declara, responsablement, que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com no tenir deutes vençuts de
naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, comprometent-se, a
acreditar-lo, cas de ser adjudicatari, abans de l'adjudicació del contracte, de conformitat amb el
que es determina l'article 140 i 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic. [ ]

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
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ANNEX IV

INDICACIÓ DEL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE
NOTIFICACIONS
Nom i cognoms

DNI/NIEPassaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic :

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
Que la direcció de correu electrònic que designi el licitador per rebre les notificacions
d’aquesta licitació de conformitat amb disposició addicional 16 i 17 de la LCSP és la
següent: ...................................@.......................................... .
El número de telèfon mòbil per rebre els avisos de notificació electrònica és el següent:
..................................

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
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ANNEX V
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE REPRESENTACIÓ DEL LICITADOR I
SIGNATURA ELECTRÒNICA.
Nom i cognoms / empresa

DNI/CIF/NIE Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
1. Que qui signa ostenta la representació del licitador per la presentació de l’oferta de
conformitat amb l’article 159.4c de LCSP.
2. Que el licitador, en cas de resultar adjudicatari, el seu apoderat disposa de signatura
electrònica reconeguda (nivell 4) per a la formalització del contracte.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
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ANNEX VI
OFERTA ECONÒMICA I INDICACIÓ SI CONORREN ALTRES CRITERIS DE
VALORACIÓ OBJECTIVA
*Si un mateix licitador es presenta a més d’un lot, cal que complimenti aquest
Annex per a cadascun dels lots que es presenti.
Oferta econòmica del LOT núm.... (a complientar pel licitador) al que es concorre:
IMPORT MÍNIM DE LICITACIÓ

OFERTA DEL LICITADOR

9.917,35 € (IVA EXCLÒS)

...............(IVA EXCLÒS)

12.000 € (IVA INCLÒS)

...............(IVA INCLÒS)

Altres criteris avaluables de forma objectiva (marcar amb una X la casella que
correspongui):
PROXIMITAT
DE
L’APARCAMENT
RESPECTE
AL
LLOC
D’EMPADRONAMENT

SÍ

NO


Licitador empadronat a
l’edifici de Passeig Compte
Vilardaga 148-164 de Sant
Feliu de LLobregat

LICITADOR
MEMBRE D’UNA
FAMÍLIA
NOMBROSA
O
MONOPARENTAL

SÍ, CATEGORIA
GENERAL

En cas de ser aquesta la casella
correcta, indicar el domicili
d’empadronament del licitador:

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

SÍ, CATEGORIA
ESPÈCIAL

NO

27

MEMBRE DE LA UNITAT FAMILIAR CONSTA EMPADRONAT EN EL
MATEIX DOMICILI DEL LICITADOR AMB ANTERIORITAT A LA
PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, i I QUE SUPERA EL BAREM
DE MOBILITAT REDUÏDA

SÍ

NO

Amb la presentació de l’oferta, el licitador i/o membres de la seva unitat familiar
empadronats (en el seu cas), autoritzen expressament a que l’Ajuntament pugui
consultar als Organismes Oficials competents les dades relatives a
l’empadronament, barem de mobilitat reduïda i famílies nombroses i
monoparentals.

Signatura del licitador

Signatura del membre de la unitat familiar empadronat al domicili del licitador o del seu tutor legal
(en el seu cas)

*En el cas que no s’autoritzi la consulta i no consti signada aquesta autorització, els licitadors
hauran de presentar els certificats oficials justificatius que acreditin cadascun dels extrems
indicats a la seva oferta relatius a empadronament, mobilitat reduïda i famílies nombroses i
monoparentals.

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant respecte de l’oferta
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ANNEX VII

MODEL D’AVAL
Raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantía recíproca)

CIF/

nom i cognoms dels apoderats

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions i requeriments
Codi postal, població i província:
Amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es
ressenya en la part inferior d’aquest document,

AVALA a:
Nom i cognoms de l’avalat

DNI/

en virtut del que disposa l’article 107 i 108 de la Llei de Contractes del Sector Públic i el Plec de
clàusules administratives particulars, s’imposa la constitució d’aquesta garantía definitiva, per respondre
de les obligacions següents (detallar l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantit), davant de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per import de:
............................................................................................................................( en lletra i xifres).
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos en l’article
56.2 del Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest aval s’atorga
solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’exclusió i amb
compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, amb subjecció als termes previstos en la legislació de contractes del sector públic, en les seves
normes de desenvolupament.
El present aval estarà en vigor fins que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat autoritzi la seva
cancel·lació o devolució, d’acord amb allò que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic i
legislació complementària.
Aquest Aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el registre Especial d’Avals amb el número
.............
(Lloc i data)
(raó social de l’entitat)
(signatura dels apoderats)
VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O
ADVOCACIA DE L’ESTAT
Província ........................................... Data ......................... núm. o Codi ................... .

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

Ì54be2ecc-0231-4a2c-b1a7-30c6b7c68cbdRÎ
54be2ecc-0231-4a2c-b1a7-30c6b7c68cbd
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