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1.
Objecte del contracte
1.1 El present plec de clàusules administratives particulars té per objecte regular la venda,
mitjançant subhasta pública a l’alça, per procediment obert i sistema de tramitació ordinària, dels
béns immobles patrimonials, propietats de l’Ajuntament de Tordera, situats al carrer Amadeu
Vives núm. 44-48, escala 1, planta soterrani 2, de Tordera, i que es relacionen a la taula següent:
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1.2 El contracte està dividit en 9 lots i no hi ha limitació en el número de lots als quals un licitador
pot participar, és a dir, les persones interessades poden presentar una o vàries ofertes sobre els
lots que desitgin.
2.
Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Pel que fa a les necessitats administratives a satisfer, així com a la idoneïtat de l’objecte i contingut
del contracte, aquests extrems queden acreditats a l’expedient.
3.
Naturalesa del contracte
Aquest contracte es qualifica com a privat de conformitat amb el que estableix l’article 4.1.p) del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), atès que exclou del seu àmbit objectiu d’aplicació, entre
d’altres negocis jurídics i contractes, els contractes de naturalesa patrimonial, els quals es troben
subjectes a la normativa patrimonial.
4.
Règim jurídic del contracte
4.1 Quant a la preparació i adjudicació, el contracte es regeix pel present plec de clàusules i en
allò que no estigués regulat en l’esmentat plec, per les disposicions següents:





24/11/2017 Secretària




Supletòriament, tots els aspectes no regulats per la normativa citada anteriorment i per resoldre
dubtes i llacunes que es puguin presentar, s’aplicaran les disposicions següents:



Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
contractes de les administracions públiques.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa la LCSP.

Marta Portella Nogué



Signatura 1 de 1

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions vigents en matèria de 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.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Patrimoni de les Administracions Públiques.
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4.2 Quant als seus efectes, compliment i extinció, el contracte es regeix per les normes de dret
civil, en especial per les disposicions aplicables del dret civil català; els articles 1445 i següents del
Codi Civil, que regulen el contracte de compravenda; i per la legislació hipotecària.
5.
Procediment de selecció i adjudicació
Els lots del contracte s’adjudicaran mitjançant el procediment obert i per subhasta pública a l’alça,
amb presentació de postures en sobre tancat per a cadascun dels lots.
L’adjudicació s’efectuarà a favor de qui presenti l’oferta econòmica més avantatjosa de cada lot,
és a dir, el preu més alt.
En el cas que l’adjudicació d’un lot resulti fallida perquè no es pot formalitzar el contracte per una
causa imputable a l’adjudicatari, l’alienació es pot realitzar a favor del licitador que hagi presentat
la següent oferta més avantatjosa o procedir a l’alienació directa del bé del lot en qüestió.
6.
Òrgan de contractació
Pel que fa a l’òrgan competent, d’acord amb la Disposició Addicional 2a del RDL 3/2011:



Correspon a l’Alcalde l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros.
Correspon al Ple l’alienació del patrimoni quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost o l’import de 3 milions d’euros i, en cas que l’import superi el 20%
dels recursos ordinaris del pressupost es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació.
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En aquest sentit, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2016/1623, de data 22 de desembre de 2016,
l’Alcalde delega, entre d’altres, a favor de la Junta de Govern Local, l’alienació del patrimoni que
no superi el percentatge del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros, llevat dels béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que sigui el seu valor. Per
tant, en el present supòsit, la competència és de la Junta de Govern Local.
Les dades de contacte de l’òrgan de contractació són:
Ens contractant:
Òrgan competent:
Adreça postal:
Població:
Codi Postal:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:

Ajuntament de Tordera
Junta de Govern Local
Plaça Església, 2
Tordera
08490
937643717
937643853
contractacio@tordera.cat
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Web institucional:

www.tordera.cat

7.
Perfil del contractant
L’adreça del Perfil del contractant és:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
8.
Descripció dels béns immobles
L’Ajuntament de Tordera és propietària de 9 places d’aparcaments ubicades a l’edifici del carrer
Amadeu Vives 44-48, escala 1, planta soterrani 2, de Tordera, totes elles lliures de càrregues i
gravàmens, inscrites al Registre de la Propietat de Pineda de Mar.
Aquest finques es troben ubicades dins un edifici plurifamiliar composat de dues plantes sota
rasant, planta baixa i tres plantes altes. Les plantes sota rasant es destinen a aparcaments, la
planta baixa a ús comercial i vestíbul dels habitatges i les plantes altes a habitatges. Presenta el
seu estat original sense altres que les pròpies de manteniment. Les descripcions de les quals són
les següents:
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8.1 Lot 1. Plaça d’aparcament número 1
Té una superfície útil de vint-i-un metres i quaranta decímetres quadrats. LIMITA: front, amb zona
d'accés i maniobra; dreta entrant, amb plaça d'aparcament número dos; esquerra entrant i fons,
amb límit de l'edifici.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca

1

Pineda de Mar

1.982

244

1

20.838

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

21,40 m2

7064027/DG7176S/0001/TT

10.542,74 €

8.2 Lot 2. Plaça d’aparcament número 2
Té una superfície útil de quinze metres i vuitanta decímetres quadrats. LIMITA: front, amb zona
d'accés i maniobra; dreta entrant, amb plaça d'aparcament número tres; esquerra entrant, amb
plaça d'aparcament número u; i fons, amb límit de l'edifici.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca

2

Pineda de Mar

1.982

244

3

20.839
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Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

15,80 m2

7064027/DG7176S/0002/YY

7.845,76 €

8.3 Lot 3. Plaça d’aparcament número 3
Té una superfície útil de quinze metres i vuitanta decímetres quadrats. LIMITA: front, amb zona
d’1 accés i maniobra; dreta entrant, amb plaça d’aparcament número quatre; esquerra entrant,
amb plaça d'aparcament número dos; i fons, amb límit de l’edifici.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca

3

Pineda de Mar

1.982

244

5

20.840

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

15,80 m2

7064027/DG7176S/0003/UU

7.845,76 €
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8.4 Lot 4. Plaça d’aparcament número 4
Té una superfície útil de quinze metres i deu decímetres quadrats. LIMITA: front, amb zona d’1
accés i maniobra; dreta entrant, i fons, amb límit de l’edifici, i esquerra entrant amb plaça
d’aparcament número catorze.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca

13

Pineda de Mar

1.982

244

25

20.850

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

15,10 m2

7064027/DG7176S/0013/FF

7.355,40 €

8.5 Lot 5. Plaça d’aparcament número 15
Té una superfície útil de vint-i-tres metres i seixanta-cinc decímetres quadrats. LIMITA: front, amb
zona d’accés i maniobra i caixa d’ascensor lletra A; dreta entrant, amb plaça d’aparcament número
catorze i caixes d’escala i ascensor lletra A; esquerra, amb plaça d’aparcament número setze i
fons, amb límit de l’edifici.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca
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15

Pineda de Mar

1.982

244

29

20.852

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

23,65 m2

7064027/DG7176S/0015/HH

11.768,64 €

8.6 Lot 6. Plaça d’aparcament número 16
Té una superfície útil de vint-i-quatre metres i deu decímetres quadrats. LIMITA: front, amb zona
d’accés i maniobra, dreta entrant, amb plaça d’aparcament número quinze, i esquerra, amb plaça
d’aparcament número disset i fons, amb límit de l’edifici.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca

16

Pineda de Mar

1.982

244

31

20.853

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

24,10 m2

7064027/DG7176S/0016/JJ

12.013,82 €
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8.7 Lot 7. Plaça d’aparcament número 18
Té una superfície útil de setze metres i seixanta-cinc decímetres quadrats. LIMITA: front, amb zona
d’accés i maniobra, dreta entrant, amb plaça d’aparcament número disset, esquerra, amb caixa
d’escala i ascensor lletra B, i fons amb rampa d’accés.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca

18

Pineda de Mar

1.982

244

35

20.855

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

16,65 m2

7064027/DG7176S/0018/LL

8.336,12 €

8.8 Lot 8. Plaça d’aparcament número 19
Té una superfície útil de vint-i-dos metres i quaranta decímetres quadrats. LIMITA: front, amb zona
d’accés i maniobra, dreta entrant, amb zona d 1 accés i maniobra i rampa d’accés, esquerra, amb
plaça d’aparcament número vint i fons amb límit de l’edifici.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca
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Pineda de Mar

1.982

244

37

20.856

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

22,40 m2

7064027/DG7176S/0019/BB

11.033,10 €

8.9 Lot 9. Plaça d’aparcament número 21
Té una superfície útil de divuit metres i trenta decímetres quadrats. LIMITA: front, amb zona i
maniobra, dreta entrant, amb plaça d’aparcament número vint, i esquerra i fons amb límit de
l’edifici.
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca

21

Pineda de Mar

1.982

244

41

20.858

Superfície útil
registral

Referència cadastral

Valor

18,30 m2

7064027/DG7176S/0021/LL

9.071,66 €
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9.
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 €

Lot
núm.

Aparcament
núm.

1
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Total lots:

85.813,00 €

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.
A més, els imports anteriors no inclouen les despeses dels Actes Jurídics Documentats, així com
totes aquelles despeses i/o tributs que siguin necessaris per a la formalització de la corresponent
escriptura pública, els quals aniran a càrrec de l’adjudicatari, llevat que una norma vigent obligui a
la part venedora a assumir aquestes despeses.
Aquests tipus de licitació podran ser millorats pels licitadors, sempre a l’alça.
El licitador haurà de mantenir el preu de l’oferta durant un període de 2 mesos.
Els tipus de licitació indicats són d’acord amb l’Informe de taxació dels béns immobles de data 22
de juny de 2017, i s’ha elaborat seguint els principis i metodologia de l'Ordre ECO/805/2003, de 27
de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes
finalitats financeres, revisada per l'Ordre EHA/3011/2007, de 4 d'octubre, publicada en el BOE del
17 d'octubre de 2007.
10.
Garantia
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.
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Per tant, representen els següents imports:
Lot
núm.

Aparcament
núm.

Finca

Superfície
útil registral

Import taxació

Import de la garantia
1%
(sense impostos)

1

1

20.838

21,40 m2

10.542,74 €

105,43 €

2

2

20.839

15,80 m2

7.845,76 €

78,46 €

3

3

20.840

15,80 m2

7.845,76 €

78,46 €

m2

7.355,40 €

73,55 €

4

13

20.850

15,10

5

15

20.852

23,65 m2

11.768,64 €

117,69 €

6

16

20.853

24,10 m2

12.013,82 €

120,14 €

7

18

20.855

16,65 m2

8.336,12 €

83,36 €
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19

20.856

22,40 m2

11.033,10 €

110,33 €

9

21

20.858

18,30 m2

9.071,66 €

90,72 €

Aquesta garantia no es retornarà al licitador fins que s’hagi atorgat l’escriptura de compravenda.
No obstant això, si la garantia es constitueix en efectiu o en xec conformat o bancari, l’import de la
garantia s’aplicarà al pagament del preu de venda del bé immoble.
En cas que no es pugui formalitzar l’escriptura per causa imputable al licitador, es confiscarà
aquesta garantia.
Aquesta garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes establertes en l’article 96 del
TRLCSP, amb els requisits establerts en l’article 55 i següents del RGLCAP.
Per tant, les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria de l’Ajuntament
de Tordera.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).

11.
Tramitació de l’expedient a efectes de l’adjudicació del contracte
Pel que fa a la tramitació, se seguirà la tramitació ordinària de l’expedient, sense la reducció de
terminis.
La present licitació no admet la recepció d’ofertes electròniques atès que l’òrgan de contractació
no disposa actualment dels equips ofimàtics especialitzats per garantir, adequadament, la
recepció d’ofertes.
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En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia es pot constituir per una o vàries de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
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12.
Procediment d’adjudicació del contracte i publicitat de la licitació
Pel que fa al procediment d’adjudicació a seguir se seguirà el procediment obert, en el qual tota
persona física o jurídica interessada pot presentar una proposició, i queda exclosa tota negociació
dels termes del contracte amb els licitadors. L’adjudicació serà mitjançant l’aplicació d’un únic
criteri de valoració: el preu més alt.
Pel que fa a la publicitat, atès que es tracta d’un procediment obert es publicarà la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de
Tordera.
13.
Utilització de mitjans electrònics
13.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena del
TRLCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat,
i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya; el conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el
procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les persones
interessades, empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran
preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu
electrònic que l’interessat hagi indicat.
Amb aquest objectiu, els licitadors procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment
de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora
de publicació de la informació publicada.
13.2 Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del
contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e12 / 34

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

136f18755cfc48089eaede600a42a045001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma

Règim interior - Contractació

Núm. Expedient: 2017 / 4148

NOTUM, d’acord amb el TRLCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. A aquests efectes, l’interessat o l’empresa ha d’indicar una
adreça de correu electrònic on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació. Un cop
l’interessat rebi el correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en
l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte.
14.
Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present
contractació, que haurà d’abonar les persones adjudicatàries de cada lot, serà conforme amb les
taxes oficials, i no superarà l’import de 450,00 €. S’imputarà una novena part dels costos totals de
les despeses de licitació a cada lot, i les persones interessades assumiran els costos en funció dels
lots adjudicats.
15.
Aptitud per contractar
15.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:


15.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document
de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
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Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54
del TRLCSP;
No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en
algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en
alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 60 del TRLCSP, la
qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del TRLCSP.
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al
corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat
excloses per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no
quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la
presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les
empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la indemnització
corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els
fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats
investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes,
apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació
del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva
2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès
per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre
local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 55 del TRLCSP.
15.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

15.5 Els interessats o empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que
es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

II.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE

16.
Obertura del procediment i manera de presentació de les proposicions
L’òrgan de contractació publicarà un anunci d’obertura del procediment en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el taulell d’anuncis de la corporació i en el Perfil del Contractant.
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15.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat
“Perfil del licitador”.
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Les persones o empreses interessades a prendre part en aquest procediment han de presentar la
documentació de la següent forma:
• Annex 1
• Sobre núm. 1
• Sobre núm. 2

Instància presentació proposició (Annex núm. 1. Expedir 2 exemplars: 1 per
l’Ajuntament i l’altre pel licitador).
Documentació administrativa
(Incloure l’Annex núm. 2 i l’Annex núm. 3)
Proposició econòmica
(Incloure l’Annex núm. 4)

Les proposicions dels interessats s’ajustaran al previst al present Plec i la seva presentació suposa
l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les seves clàusules i de les del Plec de
Prescripcions Tècniques, sense cap excepció o reserva, i la declaració de què es reuneixen totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració.
Els Plecs i la resta de documentació necessària es facilitarà als licitadors interessats i estarà
disponible en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Tordera.
La documentació addicional o complementària que les persones interessades sol·licitin a l’Òrgan
de Contractació s’han d’enviar a les persones interessades, si no s’ha facilitat l’accés per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, en el termini de sis (6) dies, a comptar des de la recepció de
la corresponent sol·licitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expiri el termini de
presentació d’ofertes.
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Quan els Plecs i la documentació o informació complementària, tot i haver-se sol·licitat en el
moment adequat, no s’hagin proporcionat en els terminis fixats o les ofertes només puguin
realitzar-se després d’una visita sobre el terreny o prèvia consulta “in situ” de la documentació
que s’adjunta al Plec, els terminis per a la recepció d’ofertes es prorrogaran de forma que tots els
interessats afectats puguin tenir coneixement de tota la informació necessària per formular les
ofertes.
De conformitat amb l’article 23 del RGLCAP, la documentació haurà de presentar-se en qualsevol
de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador i ser original o
degudament autenticada.
Els licitadors hauran de respectar els models de proposicions aprovats en aquets plec. En cas
contrari quedaran exclosos de la licitació.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part del
licitador del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
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Cada licitador només podrà presentar una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta en
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de cap de les propostes subscrites pel
licitador. D’acord amb l’article 145.4 del TRLCSP, en els contractes diferents del contracte de
concessió d’obra pública la presentació de diferents proposicions per empreses vinculades
produirà els efectes que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim
d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats previst a l’article 152 del TRLCSP. Es
consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42
del Codi de Comerç.
17.
Termini de presentació de proposicions
Les persones o empreses interessades a prendre part en aquest procediment han de presentar la
seva proposició i la documentació exigible, en el termini que es fixarà en l’anunci de licitació, que
serà de quinze (15) dies naturals, a comptar del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
L’accés als plecs i a la documentació complementària s’oferirà per mitjans electrònics.
Si l’últim dia de presentació de proposicions coincideix en dissabte o festiu, es traslladarà al primer
dia feiner següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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18.
Lloc de recepció de proposicions
Les persones o empreses interessades a prendre part en aquest procediment han de presentar la
seva proposició i la documentació exigible, dins el termini establert, al Registre General d’Entrada
de l’Ajuntament de Tordera, situat a la Plaça Església 2, Codi Postal 08490, municipi de Tordera,
telèfon núm. 937643717, fax núm. 937643853, en horari de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00
hores.
També es podran presentar per correu administratiu, d’acord amb el procediment establert a
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
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 14:00 hores, 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.
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Transcorreguts deu (10) dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta
no serà admesa en cap cas.
19.
Documents a presentar pels licitadors i contingut dels sobres
Els licitadors hauran de respectar els models de proposicions aprovats en aquests plecs. En cas
contrari quedaran exclosos de la licitació.
Els licitadors hauran de presentar dos (2) sobres tancats i signats pel mateix licitador o persona
que el representi, en els quals indicaran el nom i cognoms o la raó social de l'empresa i el títol de
la contractació. Els sobres han de contenir la següent documentació:
19.1 Contingut del Sobre núm. 1. Documentació administrativa
El sobre portarà la menció "Sobre núm. 1. Documentació administrativa per participar en el
procediment obert per a l’Alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament
ubicades al carrer Amadeu Vives, 44-48, de Tordera, presentada per ................" i haurà de
contenir la documentació següent:
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1) La documentació que acrediti la personalitat del licitador, mitjançant DNI o document que
el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més
del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder
notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si
escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho
fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el
que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
2) Declaració signada pel licitador de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 2
d’aquest Plec. Inclourà la indicació de l’adreça de correu electrònic on rebre els avisos de la
posada a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM, i
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amés, les empreses estrangeres han declarar la submissió als jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi.
3) Declaració signada pel licitador segons la qual accepta com a suficient el títol de propietat
de l’Ajuntament de Tordera sobre la parcel·la a alienar, i també coneix i accepta llur
situació física, urbanística i registral, de conformitat amb el model que consta en l’Annex
núm. 3 d’aquest Plec.
4) Justificant conforme ha dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia prèvia establerta en
la Clàusula 10a (Garantia) d’aquest Plec.
19.2 Contingut del Sobre núm. 2. Proposició econòmica
El sobre portarà la menció "Sobre núm. 2. Documentació relativa a criteris quantificables de
forma automàtica (Proposició econòmica) per participar en el procediment obert per a
l’Alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer Amadeu
Vives, 44-48, de Tordera Lot núm. __, presentada per ...……......." i haurà de contenir la
documentació següent:
1) La Proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model normalitzat Annex núm. 4.
El licitador haurà de presentar tants Annexes i Sobres com lots vulgui participar. A cada sobre
només podrà haver-hi un únic Annex (Proposició econòmica). Per tant, una única proposició
econòmica per sobre.
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20.
Mesa de Contractació
D’acord amb l’article 320 del TRLCSP, llevat que la competència per contractar correspongui a una
Junta de Contractació, en els procediments oberts i restringits i als procediments negociats amb
publicitat, els òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaran assistits per una
Mesa de Contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes.
La Mesa de Contractació ha de ser presidida per un membre de la Corporació o per un funcionari
de la mateixa i en formaran part, com a vocals, el Secretari o, en el seu cas, el titular de l’òrgan que
tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, 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 de la mateixa, sense que el seu nombre, en total, sigui
inferior a tres. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
Els membres de la Mesa de Contractació han de ser nomenats per l’òrgan de contractació i la seva
composició es publicarà al Perfil del Contractant amb una antelació mínima de set (7) dies en
relació a la reunió que s’hagi de celebrar per a la qualificació de la documentació administrativa.
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La designació com a membre de la Mesa de Contractació es notificarà als seus integrants via
correu electrònic i de la mateixa manera es comunicaran les dates de reunió de la mateixa.
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:
● President:
● Vocals:

● Secretari:

Marçal Vilajeliu Tresserras, 5è. Tinent d’Alcalde i titular de l’Àrea General de
Règim Interior.
(Suplent: Josep Llorens Muñoz, 1r. Tinent d’Alcalde).
Xavier Pla Bancells, portaveu i regidor d’ERC-GdT- AM
Rafael Delgado Comino, portaveu i regidor del PSC-CP
Salvador Giralt Carrillo, portaveu i regidor de SOM TORDERA-ENTESA
Xavier Martín de Diego, portaveu i regidor del PP
Marta Portella Nogué, Secretària de la Corporació
Ana M. Berzal Mas, Interventora interina de la Corporació
Ferran Tolrà Simón, Tècnic de Contractació
Ferran Tolrà Simón, Tècnic de Contractació

La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres núm. 1 de les
empreses i comprovarà l’existència de la declaració responsable, així com de la resta de
documentació que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el que estableix la Clàusula 19a.
(Documents a presentar pels licitadors i continguts dels sobres) d’aquest plec.

Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les persones o
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-les
perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de cinc (5) dies naturals
sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del Sobre núm. 1 seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la Clàusula 35a. (Règim de recursos) d’aquest
plec.
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Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a les
persones o empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia
Mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a set (7)
dies. Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el
Sobre núm. 1, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses,
així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. Sense perjudici de la comunicació a les persones
interessades, l’òrgan de contractació farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu
perfil de contractant.
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21.
Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, es tindran en compte els següents criteris:
Criteri de valoració
1.- Proposició econòmica (Sobre núm. 2)

Tipus de criteri
Automàtic
Total puntuació

Puntuació
Fins a 100 punts
100 punts

21.1 Proposició econòmica (criteris quantificables de forma automàtica), fins a 100 punts.
Es valorarà fins a 100 punts el tipus ofert a l’alça (sense impostos), de manera que el licitador que
ofereixi el tipus més alt obtindrà la màxima puntuació, i es determinarà la puntuació de les
propostes restants d’acord amb la seva proporció respecte la proposta més alta.
Valoració
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposició més alta respecte el tipus mínim de
licitació (Xi OFERTA MÉS ALTA). S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la puntuació que procedeixi
proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa.
(P) = puntuació màxima
(Xi OFERTA MÉS ALTA): proposició més alta oferta respecte el tipus mínim de licitació.
(Xi): proposició econòmica corresponent al licitador “i”.
Proposta (Xi OFERTA MÉS ALTA) = P
Proposta (Xi < Xi OFERTA MÉS ALTA) = (Xi /Xi OFERTA MÉS ALTA) x P
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Es tindran en compte 2 decimals per tal de determinar la puntuació concreta de cada oferta.
22.
Pràctica de la valoració de les ofertes
Atès que s’ha establert un únic criteri d’adjudicació, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la
licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels Sobres núm. 2 presentats per les empreses
admeses.
El dia, lloc i hora de celebració de l’acte d’obertura pública dels sobres núm. 2 (Criteris
quantificables de forma automàtica) es comunicarà a les persones o empreses licitadores per via
telemàtica (mitjançant el correu electrònic indicat per a la pràctica de notificacions electròniques )
i a través del Perfil del Contractant.
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La celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en un termini no superior a set (7) dies a comptar des
de l’obertura del sobre núm. 1.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les persones o empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta.
Posteriorment, es celebrarà un nou acte privat en el qual es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració quantificables
automàticament. Sempre que sigui possible, en el mateix acte públic la mesa de contractació farà
pública la proposta d’adjudicació, d’acord amb les puntuacions de cada licitador.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat
de tracte entre persones o empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les persones interessades o empreses
les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que
excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició
establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en
les quals la persona interessada o l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.

Els actes d’exclusió de les persones o empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres núm. 2, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la Clàusula 35a (Règim
de recursos) del PCAP.
23.
Criteris de preferència en cas d'igualtat de proposicions
En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les persones o empreses
licitadores, l'adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte
públic, prèvia convocatòria.
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les persones o empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el
principi d’igualtat –en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el
preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
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24.
Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
24.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent de
valoració i identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament.
Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a la
Clàusula 21a. (Criteris de valoració de les ofertes) d’aquet plec.
24.2 L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa,
requerirà la persona interessada o l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament per a què, dins del termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a
continuació:





Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, acreditant que l’empresa o
interessat es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.
Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, acreditant que l’empresa o
interessat es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que l’empresa o
interessat es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Certificat positiu, emès per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
acreditant que l’empresa o interessat es troba al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Tordera.
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A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de
caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat
Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.
No obstant això, quan l’empresa o l’interessat no disposi dels mitjans per obtenir els esmentats
certificats dins el termini concedit, podrà optar per presentar les declaracions responsables
corresponents tot autoritzant a l’Ajuntament de Tordera per tal que pugui obtenir els certificats
directament de les administracions competents.
24.3 La Mesa de contractació o personal en qui delegui qualificarà, en reunió interna, la
documentació presentada per l’empresa o empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
Si la Mesa de contractació o personal en qui delegui observa que en la documentació presentada
hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades
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perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de
tres (3) dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació, s’entendrà que la
persona interessada o l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a la persona interessada o l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet pot comportar la confiscació de la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, si l’empresa no ha aportat la
documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, concorrent dol,
culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 60.2.a del TRLCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les persones o empreses licitadores en les
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en
l’article 60.1.e del TRLCSP.
25.
Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les persones o empreses licitadores,
abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de
l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte
o de les reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les
persones o empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

26.2 L’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les persones o empreses
licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini
en què s’ha de procedir a la formalització del contracte en escriptura pública.
A aquest efecte, s’enviarà mitjançant la plataforma e-Notum, a l’adreça de correu electrònic –i, en
cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les persones o empreses licitadores hagin designat
en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix,
el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
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26.
Adjudicació del contracte
26.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la Clàusula 24a. (Classificació de les
ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació) d’aquet plec, l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses proposades com a adjudicatàries.
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El termini per considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en la legislació de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, serà de deu (10) dies naturals.
27.
Pagament del preu i despeses
En el moment de signar-se l’escriptura davant notari o abans d’aquesta data, s’haurà de satisfer el
preu total de la compravenda.
No obstant això, si la garantia que estableix la Clàusula 10a. (Garantia) s’ha constituït en efectiu o
en xec conformat o bancari, l’import de la garantia s’aplicarà al pagament del preu de venda del
bé immoble.
Amb l’escriptura s’efectuarà el trasllat de la propietat i entrega de la possessió.
L’adjudicatari quedarà obligat al pagament de totes les depeses que procedeixin a conseqüència
del contracte i la seva formalització.
Seran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses notarials, registrals i fiscals pròpies de la
transmissió (l’Impost de Transmissions Patrimonials en el percentatge que sigui l’aplicació en el
moment de la transmissió que actualment és del 10 %, que anirà a càrrec de l’adjudicatari), així
com les derivades de la publicació dels anuncis de licitació.
Una vegada atorgada l’escriptura de compravenda, l’òrgan de contractació acordarà la devolució
de la garantia dipositada de conformitat amb la Clàusula 10a. (Garantia) d’aquest Plec, cas que
aquesta no s’hagués constituït en efectiu o en xec conformat o bancari. En cas que no es pugui
formalitzar l’escriptura per causa imputable al licitador, es confiscarà la garantia.

L'Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats, una
ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als
interessats.
En el moment de signar-se l’escriptura s’haurà de satisfer o acreditar haver pagat el preu total de
la compravenda.
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28.
Formalització. Escriptura pública de compravenda
28.1 El contracte de compravenda es formalitzarà en escriptura pública en el termini màxim de
30 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació del
bé immoble.
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Amb l’escriptura s’efectuarà el trasllat de la propietat i entrega de la possessió. L’adjudicatari
quedarà obligat al pagament de totes les depeses que procedeixin a conseqüència del contracte
en escriptura pública i la seva formalització.
28.2 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a la persona o empresa adjudicatària, l’Ajuntament podrà acordar la confiscació sobre
la garantia que s’hagués constituït.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb la persona o empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a la persona o empresa següent que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes
de conformitat amb la Clàusula 24a. (Classificació de les ofertes i requeriment de documentació
previ a l’adjudicació) d’aquet plec.
La formalització d’aquesta contracte de compravenda es publicarà en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.
29.
Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les
proposicions quedarà a disposició de les persones o empreses licitadores.
Si les persones o empreses licitadores no van a retirar dita documentació es procedirà a la seva
destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de formalització del
contracte, sempre que aquesta sigui ferma.

Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 1

24/11/2017 Secretària

30.
Transmissió com a cos cert i en l’estat actual.
La finca es transmet com un cos cert, sense consideració a cap mesura o número amb tot el que té
dintre dels seus termenals i, en conseqüència, els atorgants de l’escriptura no tindran entre si
acció per augment o disminució de la superfície expressada en el present document.
31.
Resolució del contracte
Les causes de resolució del contracte seran les següents:






L’incompliment de les clàusules contingudes en aquest plec.
La no formalització de l’escriptura pública de compravenda dins de termini.
L’incompliment de qualsevol pagament en els terminis fixats.
La mort o la incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari, abans de la formalització de
l’escriptura.
La dissolució de l’empresa, abans de la formalització de l’escriptura.
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III.
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Qualsevol altra determinada per la legislació aplicable.

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

32.
Obligacions de l’adjudicatari
Les obligacions de l’adjudicatari seran les següents:
a) Acceptar el títol de propietat de l’Ajuntament i la superfície real de la finca objecte de
compravenda, amb independència de la superfície que resulti del títol de domini i del
Registre de la Propietat.
b) Comparèixer per formalitzar l’escriptura pública de compravenda el dia, hora i en el lloc
que li indiqui l’Ajuntament.
c) Comparèixer per fer efectiu el pagament del preu el dia, hora i en el lloc que li indiqui
l’Ajuntament.
d) Pagar el preu de la forma estipulada a en aquests Plecs.
e) Assumir les despeses i tributs de qualsevol classe que es produeixin per la transmissió de la
finca.
f) Inscriure la transmissió en el Registre de la Propietat corresponent.
g) Acceptar la classificació i la qualificació urbanística de la finca tot assumint les
conseqüències de qualsevol ordre que se’n derivin, i destinar-la als usos previstos en el
planejament.
h) Qualsevol altra obligació que resulti de les clàusules d’aquest Plec o de les disposicions
legals o reglamentàries d’aplicació.

Marta Portella Nogué
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33.
Confidencialitat de la informació
Sens perjudici de les disposicions relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que hagi
de donar-se als candidats i licitadors, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. Aquest caràcter afecta, en
particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. En el cas de
manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.
L’adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés
degut a l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el referit caràcter als plecs o al contracte,
o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà
durant un termini de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència.
34.
Protecció de dades de caràcter personal
L’adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12,
números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
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Personal, i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

IV.

RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA

35.
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 d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.

24/11/2017 Secretària



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:

Marta Portella Nogué
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Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

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
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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.
36.
Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst en els articles 31 a 36 del TRLCSP.
37.
Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació i adjudicació del contracte.
La resta de controvèrsies que puguin sorgir entre les parts per raó del contracte en quant als
efectes, el compliment i l’extinció seran competència de la jurisdicció civil.
38.
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.
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ANNEX 1. Instància presentació proposició
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ANNEX 2. Declaració responsable
El/La senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom propi / en nom i
representació de Nom Empresa de la qual actua en qualitat de Càrrec (administrador únic, solidari
o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el
Notari de Ciutat, senyor Nom Cognom 1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol
00000, assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària
del contracte d’alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer
Amadeu Vives, 44-48, de Tordera, declara sota la seva responsabilitat, com a persona interessada
o empresa licitadora del contracte el següent:
a)

b)

c)

Marta Portella Nogué
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d)

e)

Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar, no
es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes
en l’article 60 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ni incursa en algun motiu d’exclusió d’acord
amb la normativa en matèria de contractació pública o, si es troba, que ha adoptat les
mesures per demostrar la seva innocència.
Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, amb l’Agència Tributària de Catalunya, amb les
obligacions tributàries de l’Ajuntament de Tordera i amb la Tresoreria de la Seguretat
Social.
Que autoritzo l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del
contracte.
Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions de
l’expedient de contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, d’acord
amb el previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Per tant, que la bústia electrònica on realitzar les
comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits
d’adjudicació, formalització, modificació, execució i extinció normal o anormal del
contracte és la següent:
Correu electrònic per a notificacions:
nom@domini
Nom persona responsable:
Nom Cognom1 Cognom 2
DNI persona responsable:
0000000000-A
Telèfon mòbil de contacte:
000000000
Que no forma part dels òrgans de govern o administració de la societat cap personal
d’aquelles a les quals fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre
incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat.
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Que, essent una empresa estrangera, se sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa del fur propi.
Que, essent una empresa, està legalment constituïda i habilitada per exercir l’activitat.
L’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la
seva obertura, instal·lació i funcionament legal, i per tant, que disposa de la documentació
acreditativa d’estar d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que no s’ha donat de
baixa en la matrícula de l’esmentat impost i del rebut del darrer pagament. En cas de ser
una empresa exempta d’aquest impost, declara responsablement que compleix el supòsit
legal d’exempció i que disposa del document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament
cert.
Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la
qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació
requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
Signatura,
..............

Nom Cognom 1 Cognom 2

Marta Portella Nogué
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Tordera, ___ d_____________ de 201__
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ANNEX 3. Declaració d’acceptació títol de propietat
El/La senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom propi / en nom i
representació de Nom Empresa de la qual actua en qualitat de Càrrec (administrador únic, solidari
o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el
Notari de Ciutat, senyor Nom Cognom 1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol
00000, assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària
del contracte d’alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer
Amadeu Vives, 44-48, de Tordera, declara sota la seva responsabilitat, com a persona interessada
o empresa licitadora del contracte el següent:

24/11/2017 Secretària

Que accepto com a suficient el títol de propietat de l’Ajuntament de Tordera sobre els béns
immobles patrimonials, propietats de l’Ajuntament de Tordera, situats al carrer Amadeu Vives
núm. 44-48, escala 1, planta soterrani 2, de Tordera, i que conec i accepto llur situació física,
urbanística i registral de les finques que es relacionen a la taula següent:
Núm.
aparcament

Registre

Tom

Llibre

Foli

Finca

1

Pineda de Mar

1.982

244

1

20.838

2

Pineda de Mar

1.982

244

3

20.839

3

Pineda de Mar

1.982

244

5

20.840

13

Pineda de Mar

1.982

244

25

20.850

15

Pineda de Mar

1.982

244

29

20.852

16

Pineda de Mar

1.982

244

31

20.853

18

Pineda de Mar

1.982

244

35

20.855

19

Pineda de Mar

1.982

244

37

20.856

21

Pineda de Mar

1.982

244

41

20.858

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
Signatura,
..............

Marta Portella Nogué
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Nom Cognom 1 Cognom 2
Tordera, ___ d_____________ de 201__
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ANNEX 4. Proposició econòmica
El/La senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom propi / en nom i
representació de Nom Empresa de la qual actua en qualitat de Càrrec (administrador únic, solidari
o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el
Notari de Ciutat, senyor Nom Cognom 1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol
00000, assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària
del contracte d’alienació mitjançant licitació pública de 9 places d'aparcament ubicades al carrer
Amadeu Vives, 44-48, de Tordera, es compromet a comprar l’immoble propietat de l’Ajuntament
de Tordera, situat al carrer Amadeu Vives núm. 44-48, escala 1, planta soterrani 2, de Tordera,
amb estricta subjecció als Plecs de Clàusules Administratives Particulars, següent:
Lot núm.

Núm.
aparcament

Superfície
útil registral

Registre

Tom

Llibre

Pineda de Mar

1.982

244

Foli

Finca

pel preu total, sense impostos, de:
Import en xifres

Import en lletres

0,00 euros

euros amb

cèntims

Així mateix, faig constar que mantindré la present oferta durant un període de 2 mesos.
I perquè així consti, signo aquesta oferta econòmica.

Nom Cognom 1 Cognom 2
Tordera, ... de .............. de 201_
[Nota: A cada Sobre només podrà haver-hi una proposició econòmica Annex 4. Si el licitador vol
participar a 2 o més aparcaments, haurà d’omplir 2 o més Annex 4 i presentar 2 o més Sobres].
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Signatura,
..............
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Marta Portella Nogué, Secretària de l’Ajuntament de Tordera,
CERTIFICO: Que aquest Plec ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Tordera en sessió ordinària de data 23 de novembre de 2017.
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Tordera, 24 de novembre de 2017
La Secretària,
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