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Marçal Vilajeliu Tresserras
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera, en sessió ordinària de data 23 de novembre
de 2017, va aprovar l’expedient per alienar béns immobles patrimonials mitjançant licitació
pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera, –
comprensiu, entre d’altres, del Plec de Clàusules Administratives i Particulars.
Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l’obertura del procediment de licitació pública per
alienar els béns immobles patrimonials en els termes següents:
1. Entitat adjudicadora:
a) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
c.1) Dependència: Ajuntament de Tordera
c.2) Domicili: Plaça Església, 2
c.3) Localitat i codi postal: Tordera, 08490
c.4) Telèfon: 937643717
c.5) Telefax: 937643853
c.6) Correu electrònic: contractacio@tordera.cat
c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
c.8) Data límit d’obtenció de documentació i informació : La mateixa que per a la presentació
de proposicions
d) Número d’expedient: 2017 / 4148
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2.- Objecte del contracte:
a) Tipus: Alienació de béns immobles patrimonials, no afecta al patrimoni municipal del sòl, per
mitjà de licitació pública
b) Descripció de l’objecte: 9 places d’aparcaments ubicades a l’edifici del carrer Amadeu Vives, 4448, escala 1, planta soterrani 2, de Tordera
c) Divisió per lots i nombre de lots: 9
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3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació: Preu més alt
4. Tipus de licitació:
El tipus de licitació del contracte, entès com a import mínim del preu de compravenda que poden
oferir els licitadors per cadascun dels béns immobles, es fixen en els imports següents:

Finca

Superfície
útil registral

Referència cadastral

Tipus de
licitació
(sense
impostos)

1

20.838

21,40 m2

7064027/DG7176S/0001/TT

10.542,74 €

2

2

20.839

15,80 m2

7064027/DG7176S/0002/YY

7.845,76 €

3

3

20.840

15,80 m2

7064027/DG7176S/0003/UU

7.845,76 €

4

13

20.850

15,10 m2

7064027/DG7176S/0013/FF

7.355,40 €

5

15

20.852

23,65 m2

7064027/DG7176S/0015/HH

11.768,64 €

6

16

20.853

24,10 m2

7064027/DG7176S/0016/JJ

12.013,82 €

7

18

20.855

16,65 m2

7064027/DG7176S/0018/LL

8.336,12 €

8

19

20.856

22,40 m2

7064027/DG7176S/0019/BB

11.033,10 €

9

21

20.858

18,30 m2

7064027/DG7176S/0021/LL

9.071,66 €

Total lots:

85.813,00 €

Lot
núm.

Aparcament
núm.

1

Els imports indicats anteriorment no estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Els imports anteriors estan subjectes a l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) en el
percentatge vigent que li sigui aplicable en el moment de la transmissió.
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5. Requisits específics dels interessats:
a) Podran participar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP
i que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides als articles 60 i 61 del
TRLCSP
b) Garantia: Sí. La participació en el procediment de licitació requereix la constitució d’una
garantia prèvia de l’1 per cent del valor de taxació dels béns immobles, sense impostos, d’acord
amb la taula que consta a la Clàusula 10a. del PCAP
c) Altres requisits que consten especificats en els PCAP
d) Els licitadors han de presentar les seves proposicions en 2 sobres tancats, identificats i signats
pel propi licitador o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament, amb la documentació que s’especifica en el PCAP. Els sobres han de precisar la
licitació a què concorren, s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut i presentar dins el
termini i lloc que s’estableix en el punt 6 d’aquest anunci
6. Presentació de documentació i proposicions:
a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la darrera
publicació de l’anunci de licitació en el BOPB
b) Modalitat de presentació: Presencial al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Tordera.
En el supòsit que s’enviïn per correu administratiu, s’haurà de justificar la data i hora
d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió
de la mateixa per mitjà de tèlex, fax, telegrama, o correu electrònic (contractacio@tordera.cat)
el mateix dia i abans de què finalitzi el termini a les 14 h, tot adjuntant còpia de la Instància de
presentació (model Annex 1) segellada pel funcionari de correus. Sense la concurrència
d’ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació
després de la data d’acabament del termini assenyalat en l’anunci de licitació. Transcorreguts
10 dies naturals des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, la proposició
no serà admesa en cap cas
c) Lloc de presentació:
c.1) Dependència: Ajuntament de Tordera (OAC), de dilluns a divendres, de 9 a les 14 hores
c.2) Domicili: Plaça Església, 2
c.3) Localitat i codi postal: Tordera, 08490
c.4) Correu electrònic: contractacio@tordera.cat
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a) Descripció: Obertura dels sobres en 2 fases:
a.1) Obertura sobre núm. 1 (Documentació administrativa). La Mesa de Contractació es reunirà
en sessió privada
a.2) Obertura sobre núm. 2 (Documentació relativa a criteris avaluables de forma automàtica).
La Mesa de Contractació es reunirà en acte públic
b) Domicili: És comunicarà amb antelació a l’adreça facilitada per cada licitador i es publicarà al
Perfil del Contractant carrer Sant Ramon, 42, 1a planta, Oficines de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490
d) Data:
d.1) Sobre núm. 1. Dins el termini màxim de 10 dies naturals, un cop finalitzat el termini de
presentació de pliques
d.2) Sobre núm. 2. Dins el termini màxim de 7 dies hàbils, un cop celebrat l’acte anterior
8. Despeses d’anuncis:
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació les hauran d’abonar les persones
adjudicatàries de cada lot i no superarà l’import de 450,00 €. S’imputarà una novena part dels
costos totals a cada lot.
Tordera, 1 de desembre de 2017
El 5è tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625),

En dóna fe,
La secretària,

Marçal Vilajeliu Tresserras
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7. Obertura de la documentació i proposicions:
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