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DOCUMENT

1.- Josep Carreras Fabrellas (AUT) (Secretari - Interventor), 12/11/2021 12:09

AJUNTAMENT DE MADREMANYA

Josep Carreras Fabrellas, Llicenciat en Dret, Funcionari d’Administració Local
amb Habilitació de Caràcter Nacional, Secretari-Interventor de l'AJUNTAMENT
DE MADREMANYA (Gironès)
CERTIFICO: Que el Ple d'aquesta Corporació, en la sessió celebrada el
proppassat dia 23 de setembre, va prendre, per unanimitat i majoria absoluta,
l'acord que, segons l’acta aprovada, té el contingut literal següent:
“101/2021.- Finca Registral Número 1.249 de Madremanya (Subhasta Pública):
Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Convocatòria.- Vist
l’acord número 100/2021, de 23 de setembre, del Ple d’aquesta Corporació de
creació del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de
Madremanya i d’adscripció de la finca registral numero 1.249 de Madremanya; vist
l’acord número 137/2019, de 21 de novembre, del Ple d’aquesta Corporació
d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació
número 1 “Les Gavarres”; atès que en aquest projecte de reparcel·lació es va
adjudicar a l’Ajuntament de Madremanya la plena titularitat de la finca resultant
número 6, solar residencial edificable, finca registral número 1.249 de
Madremanya; atesa la necessitat i conveniència d’alienar aquesta finca mitjançant
subhasta pública per ser destinada a la construcció d’un habitatge unifamiliar per
part d’una unitat familiar amb ingressos mitjans; vist l’informe de valoració
d’aquesta finca emès pels Serveis Tècnics Municipals; vist el Projecte de Plec de
Clàusules Administratives Particulars elaborat per Secretaria-Intervenció; atès que
la valoració d’aquesta finca representa el 8,98 % dels ingressos ordinaris del
Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2021; vist el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme; vist el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; i
vista la Llei de Contractes del Sector Públic; s’acorda:
PRIMER: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a
l’adjudicació mitjançant subhasta pública de la finca resultant número 6 del
Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació número 1 “Les Gavarres”, solar
residencial edificable, finca registral número 1.249 de Madremanya, amb el text
següent:
“Clàusula 1a. Objecte i codi CPV.
L’objecte d’aquest contracte és l’adjudicació mitjançant subhasta pública de la
finca resultant número 6 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació
número 1 “Les Gavarres”, solar residencial edificable, finca registral número 1.249
de Madremanya, situada a l’avinguda de les Gavarres número 24, de plena
titularitat de l’Ajuntament de Madremanya, que es regirà per aquest plec de
clàusules administratives particulars i per la resta de legislació aplicable.
El contracte, per les seves característiques, no es divideix en lots i es licita en un
lot únic.
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El codi CPV del contracte és 70123100-0.
Clàusula 2a. Descripció de la finca.
La descripció registral de la finca resultant número 6 del Projecte de
Reparcel·lació del Polígon d’Actuació número 1 “Les Gavarres”, solar residencial
edificable, finca registral número 1.249 de Madremanya, és la següent:
“Urbana. Parcel·la edificable, de forma rectangular, situada a Madremanya,
identificada amb la denominació finca resultant número 6 del Projecte de
Reparcel·lació del Polígon d’Actuació número 1 “Les Gavarres”, de superfície
188,78 m2. Limita, al nord-est, en línia de 34,33 metres, amb la finca resultant
número 7, destinada a equipaments públics; al nord-oest, en línia de 5,50 metres,
amb l’avinguda de les Gavarres; al sud-est, en línia de 5,50 metres, amb la finca
resultant número 5; i al sud-oest, en línia de 34,33 metres, amb la finca resultant
número 4.”
Té la qualificació urbanística de sòl urbà, zona 1 (Nucli Antic) i té una edificabilitat
principal neta màxima de 100,00 m2.
Inscrita en el Registre de la Propietat número 1 de Girona; tom 4.087, llibre 38 de
Madremanya, foli 205, finca número 1.249.
Lliure de càrregues, gravàmens i arrendaments i als corrent en el pagament de
tributs de tota mena.
Pertany la plena titularitat de la finca a l’Ajuntament de Madremanya per
adjudicació en el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació número 1 “Les
Gavarres”, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Madremanya en la
sessió celebrada el dia 21 de novembre del 2019.
Forma
part
integrant
de
la
finca
de
referència
cadastral
6588307DG9468N0001BB.
Clàusula 3a. Procediment d’adjudicació.
Aquest contracte es tramitarà̀ de forma ordinària i s’adjudicarà pel procediment
obert simplificat amb tres criteris d’adjudicació́ mitjançant fórmules.
Clàusula 4a. Tipus de subhasta.
El tipus de subhasta es fixa en la quantitat de 36.440,00 euros, despeses
impostos indirectes no inclosos.
Totes les despeses i impostos seran a càrrec dels adjudicataris, solidàriament,
excepte l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
que serà íntegrament a càrrec de l’Ajuntament de Madremanya.
Els licitadors hauran d’igualar o superar en la seva proposició el tipus de
subhasta.
Clàusula 5a. Publicitat.
Aquest plec, l’informe de valoració d’aquesta finca emès pels Serveis Tècnics
Municipals i el plànol de situació de la finca estaran a disposició dels licitadors en
el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Madremanya a l’adreça
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https://contractaciopublica.gencat.cat, accessible des de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Madremanya (https://www.seu-e.cat/ca/web/madremanya).
Clàusula 6a. Garantia provisional.
Es fixa una garantia provisional de 1.093,20 euros, equivalent al tres per cent del
tipus de subhasta.
Clàusula 7a. Requisits especials dels licitadors.
Els licitadors només podran ser persones físiques majors d’edat, de nacionalitat
espanyola, a títol individual o conjuntament amb una altra persona física major
d’edat i de nacionalitat espanyola, amb uns ingressos íntegres totals conjunts
durant l’exercici del 2020 superiors a 23.903,19 euros i no superiors a 71.809,57
euros, que no tingui/n inclòs cap deute a l’ASNEF superior a mil euros i que no
sigui/n titulars, ni directament ni mitjançant societat interposada, de cap dret real
sobre altres habitatges on hi puguin fixar la seva residència habitual.
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Clàusula 8a. Presentació de les proposicions.
Les proposicions es presentaran a les oficines de la Casa Consistorial de
l’Ajuntament de Madremanya, en horari d’oficina (dies laborables de deu del matí
a una del migdia i dijous laborables de cinc a vuit de la tarda), fins al dia 10 de
desembre del 2021 a la una del migdia.
Clàusula 9a. Contingut de les proposicions.
Les proposicions es presentaran en un únic sobre tancat que contindrà els
documents següents:
A) Declaració́ responsable de cada licitador ajustada al model següent:
“... (nom i cognoms), amb NIF/NIE ..., en nom propi, MANIFESTO:
1. Que estic assabentat/assabentada de la subhasta pública per a l’adjudicació de
la finca resultant número 6 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació
número 1 “Les Gavarres”, finca registral número 1.249 de Madremanya,
convocada per l’Ajuntament de Madremanya i del contingut del plec de clàusules
administratives particulars, que accepto íntegrament.
2. Que compleixo tots els requisits fixats per la Llei de Contractes del Sector
Públic per poder contractar amb l’Ajuntament de Madremanya.
3. Que formo part d’una unitat familiar, integrada per ... membres majors d’edat i
... membres menors d’edat.
4. Que he estat empadronat en el municipi de Madremanya durant un termini total,
continu o discontinu, de ... anys.
5. Que els meus ingressos íntegres totals durant l’exercici del 2020 varen ser de
... euros.
6. Que estic al corrent en el compliment de les meves obligacions amb l’Agència
Tributària.
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7. Que estic al corrent en el compliment de les meves obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social (només per a treballadors per compte
propi).
8. Que designo de forma irrevocable el domicili físic de notificacions següent: ...
9. Que designo de forma irrevocable el domicili electrònic de notificacions
següent: ...
... (lloc), ... (data)
...(signatura)”
B) Proposició conjunta dels licitadors ajustada al model següent:
“... (nom i cognoms), amb NIF/NIE ..., en nom propi, i/o en nom i representació de
... (si s’escau) i (si s’escau) ... (nom i cognoms), amb NIF/NIE ..., en nom propi, i/o
en nom i representació de ... (si s’escau) MANIFESTO/MANIFESTEM:
Que proposo/proposem a l’Ajuntament de Madremanya l’adjudicació al
meu/nostre favor de la finca resultant número 6 del Projecte de Reparcel·lació del
Polígon d’Actuació número 1 “Les Gavarres”, finca registral número 1.249 de
Madremanya, per un preu de ... (en lletres i en números) més totes les despeses i
impostos indirectes que siguin d’aplicació.”
... (lloc), ... (data)
...(signatura)”.
C) Còpia del Document Nacional d’Identitat de tots els licitadors i de la resta de
membres de la seva unitat familiar.
D) Model 100 de l’exercici del 2020 de cadascun dels licitadors o certificat negatiu
de l’Agència Tributària acompanyant nòmines o justificants dels ingressos
íntegres obtinguts durant l’exercici del 2020.
E) Certificat d’empadronament de tots els licitadors i de la resta de membres de la
seva unitat familiar, excepte els relatius al municipi de Madremanya.
Clàusula 10a. Criteris de valoració de les proposicions.
Les proposicions es valoraran de 0 a 30 punts d’acord amb els tres criteris
següents:
1. Preu: De 0 a 10 punts, d’acord amb l’increment respecte del tipus de subhasta
que suposi el preu ofert, amb un increment màxim computable del 20,00% del
tipus de subhasta, que s’assignaran, amb dos decimals, d'acord amb la fórmula
següent: 10 x increment computable / 7.288,00.
2. Número de membres conjunt de la unitat familiar dels licitadors: De 0 a 10
punts, d’acord amb el número de membres de la unitat familiar, empadronats en el
mateix domicili amb anterioritat al dia 23 de setembre del 2021, amb un màxim
computable de 2 membres majors d’edat i 4 membres menors d’edat, que
s’assignaran, amb dos decimals, d'acord amb la fórmula següent: 10 x número de
membres computable / 6.
3. Anys d’empadronament en el municipi de Madremanya: De 0 a 10 punts,
d’acord amb els anys d’empadronament històric, continus o discontinus, del
membre de la unitat familiar que hagi estat més temps empadronat en el municipi
de Madremanya, amb dos decimals, amb un termini màxim computable de 10
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anys, que s’assignaran amb la fórmula següent: 10 x anys d’empadronament
històric / 10.
Els supòsits d’empat es resoldran, amb dos decimals, a favor del major número
d’anys d’empadronament en el municipi de Madremanya, subsidiàriament a favor
del major número de membres conjunt de la unitat familiar dels licitadors i
subsidiàriament a favor del major preu.
Clàusula 11a. Mesa de contractació.
La Mesa de Contractació estarà composada per l’Alcaldessa - Presidenta Anna
Iglesias Castelló o Regidor/a en qui delegui, que la presidirà, per l’arquitecte
municipal Miquel Poch Clara i pel Secretari-Interventor Josep Carreras Fabrellas,
que actuarà de Secretari.
Clàusula 12a. Obertura de proposicions.
El dia 14 de desembre del 2021, a les dues de la tarda, es constituirà la Mesa de
Contractació, en acte públic, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de
l’Ajuntament de Madremanya, situada a Madremanya, plaça Major número 1, que,
en una o més sessions, procedirà a l’obertura dels sobres presentats pels
licitadors, per ordre de presentació, declararà les proposicions com a admeses,
admeses amb condicions o no admeses, requerirà els licitadors amb les
proposicions admeses amb condicions perquè completin la documentació en el
termini de tres dies hàbils, valorarà les proposicions finalment admeses i
proposarà l’adjudicació del contracte a favor del licitador/s que hagi/n presentat la
proposició amb més puntuació, sempre que hagi assolit una puntuació mínima de
quinze punts, i requerirà els licitadors proposats perquè en el termini de vint dies
hàbils presentin, mitjançant testimoni o codi segur de verificació, la documentació
següent:
1. Certificat vigent de l’Agència Tributària acreditant que tots els membres de la
unitat familiar dels licitadors es troben al corrent en el compliment de les seves
obligacions.
2. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expedit en data
posterior al dia 31 d’octubre del 2021, acreditant que tots els membres de la unitat
familiar dels licitadors que siguin treballadors per compte propi es troben al corrent
en el compliment de les seves obligacions.
3. Certificat negatiu de l’Asnef o amb deutes inferiors a mil euros de tots els
membres de la unitat familiar dels licitadors.
Des de l’inici de la sessió d’obertura de proposicions, totes les notificacions que
calgui practicar als licitadors, excepte l’adjudicació del contracte, s’efectuaran en
veu alta per la mesa de contractació i es publicaran immediatament a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Madremanya.
Clàusula 13a. Adjudicació del contracte.
El contracte l’adjudicarà el Ple de l’Ajuntament de Madremanya en la primera
sessió que celebri, a favor del/s licitador/s que hagin presentat la proposició més
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favorable, sempre que hagi obtingut una puntuació mínima de quinze punts.
Clàusula 14a. Formalització del contracte.
El contracte es formalitzarà mitjançant escriptura pública de compravenda que
s’atorgarà en el termini de dos mesos des de l’adjudicació del contracte davant del
Notari/Notària que l’Ajuntament de Madremanya designi.
Clàusula 15a. Condicions especials d’execució.
A) Els adjudicataris, en el termini màxim de dos anys des de l’atorgament de
l’escriptura pública de compravenda, hauran d’iniciar, al seu càrrec exclusiu, les
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar en la finca adjudicada, esgotant
com a mínim el noranta per cent de l’edificabilitat principal neta màxima.
B) Els adjudicataris, en el termini màxim de quatre anys des de l’atorgament de
l’escriptura pública de compravenda, hauran d’haver finalitzat totalment, al seu
càrrec exclusiu, les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar en la finca
adjudicada, esgotant com a mínim el noranta per cent de l’edificabilitat principal
neta màxima.
El compliment d’aquestes dues obligacions s’acreditarà mitjançant la presentació,
en temps i forma, del certificat d’inici i acabament de les obres de construcció de
l’habitatge unifamiliar expedit pel tècnic director de les obres, que haurà de ser
validat en el termini màxim d’un mes pels Serveis Tècnics Municipals de
l’Ajuntament de Madremanya.
Aquestes obligacions es garantiran en l’escriptura pública de compravenda
mitjançant condició resolutòria que operarà, prèvia notificació als adjudicataris per
un termini mínim de dos mesos, amb una penalitat del 20% del preu d’adjudicació
a càrrec dels adjudicataris i sense interessos de cap tipus per a cap de les parts.
C) Els adjudicataris no podran, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de
Madremanya, arrendar, cedir ni alienar la finca adjudicada ni constituir cap dret
real que limiti el domini sobre la finca adjudicada, per cap mitjà ni per cap
concepte, durant el termini de vint-i-cinc anys des de la data del certificat validat
d’acabament de les obres de construcció de l’habitatge unifamiliar.
Aquesta obligació es garantirà en l’escriptura pública de compravenda mitjançant
un dret real atípic a favor de l’Ajuntament de Madremanya sobre la finca
adjudicada durant el termini de vint-i-cinc anys referit en el sentit de que, si els
adjudicataris volguessin alienar la finca adjudicada per qualsevol mitjà o concepte
durant aquest termini de vint-i-cinc anys, ho haurien de notificar per escrit a
l’Ajuntament de Madremanya, que disposaria d’un termini de sis mesos per
adjudicar la finca a l’Ajuntament de Madremanya o a tercers, mitjançant subhasta
pública, per un preu total equivalent al d’un habitatge concertat o del tipus
d’habitatge protegit que en aquell moment sigui més semblant a l’actual
d’habitatge concertat, lliurant la totalitat del preu obtingut als adjudicataris de la
subhasta actual per parts iguals.
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D) Un dels adjudicataris, com a mínim, haurà de tenir fixada la seva residència
habitual real i efectiva a l’habitatge construït en tot moment durant el termini de
vint-i-cinc anys referit.
Aquesta obligació es garantirà en l’escriptura pública de compravenda mitjançant
un dret real atípic a favor de l’Ajuntament de Madremanya sobre la finca
adjudicada durant el termini de vint-i-cinc anys referit en el sentit de que, si cap
dels adjudicataris tingués fixada en tot moment la seva residència habitual real i
efectiva durant aquest termini de vint-i-cinc anys, l’Ajuntament de Madremanya
disposaria d’un termini de sis mesos, des de la constatació del fet mitjançant la
incoació, instrucció i resolució d’un expedient administratiu amb audiència dels
adjudicataris de la subhasta actual per un termini no inferior a deu dies hàbils, per
adjudicar la finca a l’Ajuntament de Madremanya o a tercers, mitjançant subhasta
pública, per un preu total equivalent al d’un habitatge concertat o del tipus
d’habitatge protegit que en aquell moment sigui més semblant a l’actual
d’habitatge concertat, lliurant la totalitat del preu als adjudicataris de la subhasta
actual per parts iguals.
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Clàusula 16a. Cessió del contracte.
Els adjudicataris no podran cedir el contracte per cap forma ni mitjà.
Clàusula 17a. Penalitats.
En el supòsit que els licitadors proposats per a l’adjudicació no presentessin tota
la documentació requerida per la Mesa de Contractació o no formalitzessin el
contracte en temps i forma per causes que els fossin directament imputables, es
tindrà als licitadors com a desistits de la seva proposició i se’ls imposarà una
penalitat equivalent al 3,00% del tipus de licitació prèvia audiència per un termini
no inferior a deu dies hàbils.
Clàusula 18a. Legislació aplicable.
En tot allò no previst en aquest plec de clàusules administratives particulars serà
d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic, el Codi Civil de Catalunya, la
Llei Hipotecària, la Llei del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i les disposicions reglamentàries que la desenvolupin o
complementin.
Clàusula 19a. Jurisdicció.
Sens perjudici de les facultats d'interpretació que corresponen a l'Ajuntament de
Madremanya, per a les controvèrsies que es puguin plantejar en la interpretació
d’aquest plec de clàusules i en la interpretació i execució del contracte seran
competents els òrgans judicials del partit judicial de Girona.”
SEGON: Convocar subhasta pública per a l’adjudicació de la finca resultant
número 6 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació número 1 “Les
Gavarres”, finca registral número 1.249 de Madremanya.”
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I perquè consti, d’ofici i als efectes oportuns expedeixo aquest certificat.
Madremanya,
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