Escoles Dusfort s/n
08281 CALONGE DE SEGARRA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
L’ARRENDAMENT DE L’IMMOBLE DENOMINAT “CASA DEL MESTRE” SITUAT A L’ENTORN
DE SANTA FE DE CALONGE DE SEGARRA DEL MUNICIPI DE CALONGE DE SEGARRA
Primera.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’arrendament de l’immoble denominat “Casa del
Mestre”, propietat de l’Ajuntament de Calonge de Segarra, i qualificat com a bé
patrimonial, situat a l’entorn de Santa Fe de Calonge de Segarra.
Descripció:
Es tracta d’una edificació de planta rectangular de construcció antiga,
composada de planta baixa i primer pis. Consta de quatre dormitoris, dos blocs
sanitaris, un menjador i una cuina. Ha estat completament reformada durant els
anys 2017, 2018 i 2019 i disposa dels següents nous elements:
-

Tancaments de finestres d’alumini nous amb vidre de pont tèrmic.
Instal·lació elèctrica nova.
Cuina nova.
Bloc sanitari nou a la zona dels dormitori.
Parquet nou en tot el primer pis (zona de dormitori).
Nou sistema de climatització avançat (fred/calent)amb tecnologia TESSe2b.
El projecte “TESSe2b: Sistemes d'emmagatzematge d'energia tèrmica per a
edificis energèticament eficients” és un projecte de quatre anys finançat per
la Unió Europea, que desenvolupa una solució integrada per a
l'emmagatzematge d'energia en edificis residencials mitjançant energia solar
i geotèrmica, amb la finalitat de corregir el desajust que sovint es produeix
entre l'oferta i la demanda d'energia en edificis residencials. Això
s'aconsegueix
mitjançant
la
integració
de
dipòsits
compactes
d'emmagatzematge d'energia termal amb materials de canvi de fase (PCM
per les seves inicials en anglès), juntament amb materials millorats de canvi
de fase dins dels intercanviadors de calor del buit (BHE), i mitjançant un
sistema de control intel·ligent d'administració avançada d'energia.
La climatització en fred i calent així com l’aigua calenta sanitària no genera
cost econòmic ja que tota l’energia es produeix a través de la prova pilot del
sistema TESSe2b, alimentat amb energies renovables.

L’immoble es troba connectat a la xarxa d’abastament d’aigua potable municipal i
disposa de subministrament elèctric provinent de companyia externa.
L’edificació es distribueix en planta baixa i primer pis. És un edifici aïllat amb coberta
a dues aigües i orientat a sud.
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L’edificació no està moblada i l’arrendament es realitza amb la casa sense moblar.
Tanmateix, la cuina està equipada amb vitroceràmica d’inducció, campana
extractora i forn. La cuina s’ha reformat i els electrodomèstics són tots nous per
estrenar.
Es tracta d’una edificació de planta rectangular amb les següents superfícies:

Planta baixa
Planta primer pis
Total

Superfície útil
69,87 m²
65,37 m²
135,24 m²

Superfície construïda
97,27 m²
98,89 m²
196,16 m²

Es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 d’Igualada, al Volum 856, Llibre
18, foli 116, Finca núm. 663.
La referència cadastral és: 000402400CG72C0001XM.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal i com estableix l’art. 26
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Segona.- Procediment de selecció i adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte d’arrendament del bé patrimonial
(habitatge) serà el procediment obert simplificat, en el qual qualsevol interessat
podrà presentar una única proposició, restant exclosa qualsevol negociació dels
termes del contracte, de conformitat a l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa es tindran en compte diversos criteris d’adjudicació, tots
automàtics, els quals s’especifiquen a la clàusula onzena del present plec.
Tercera.- El perfil de contractant
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present
contractació s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
http://www.calongesegarra.cat/
Quarta.- Tipus de licitació
S’estableix un tipus mínim de licitació de 300,00 € mensuals, que podran ésser
millorats a l’alça pels licitadors.
La renda s’actualitzarà cada any de vigència del contracte, aplicant a l’anualitat
anterior la variació percentual que experimenti l’Índex General del Sistema d’Índex
de Preus de Consum en un període de dotze mesos immediatament anteriors a la
data de cada actualització.
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Cinquena.- Òrgan de contractació
L’òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar l’expedient serà
l’establert en la legislació vigent.
Sisena.- Durada del contracte
La durada del contracte d’arrendament es fixa en 3 anys, amb la possibilitat de
pròrrogues posteriors, d’any en any, i fins a un màxim de tres pròrrogues. La voluntat
de pròrroga cal comunicar-la a l’Ajuntament de Calonge de Segarra com a mínim
dos mesos abans de la finalització del contracte inicial.
Setena.- Requisits per a la presentació de proposicions
1. Podran presentar proposicions, en nom propi o mitjançant representants, les
persones físiques, majors d’edat, espanyoles; o bé de qualsevol dels estats membres
de la Unió Europea; o que tenint qualsevol altra nacionalitat ostentin el permís de
residència vigent, concedit per l’estat espanyol, i que tinguin plena capacitat
d’obrar i per obligar-se i que no es trobin incloses en els supòsits de prohibició
recollits a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, empadronades al municipi de Calonge de Segarra.
2. Acreditar en la unitat de convivència uns ingressos mínims de 18.000 euros/any.
3. Acreditar que la Casa del Mestre constituirà la residència principal dels membres
de la unitat de convivència arrendatària de l’habitatge, tal com estableix el
projecte europeu TESSe2b per tal que la prova pilot funcioni. A tal fi, caldrà
acreditar-ho de la següent manera:






En el moment de la signatura del contracte caldrà signar un
compromís conforme la Casa del Mestre serà l’habitatge
principal de la unitat de convivència.
Tres mesos després de la signatura del contracte d’arrendament
caldrà acreditar l’empadronament en el municipi de Calonge
de Segarra de tots els membres de la unitat de convivència
residents en l’habitatge.
Tres mesos després de la signatura del contracte d’arrendament
caldrà aportar a l’Ajuntament de Calonge de Segarra els
darrers rebuts de subministrament d’electricitat i d’aigua que
demostrin uns consums propis d’una residència principal.

Vuitena.- Monitorització i cessió de dades d’ús energètic
L’arrendador consentirà que es monitoritzin les seves dades d’ús energètic fins a tres
anys després de la finalització del projecte TESSe2b (prevista per a l’octubre de 2019,
si no hi ha cap extensió). Per això signarà un full de consentiment específic amb
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l’Associació sense ànim de lucre Ecoserveis, encarregada del projecte en el nostre
àmbit territorial.
Novena.- Acreditació de l’aptitud per a contractar
Podran presentar ofertes les persones físiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar, que no es trobin incloses en els supòsits de prohibició per
contractar i acreditin la seva solvència econòmica.
1. La capacitat d’obrar s’acreditarà:
a) Mitjançant fotocòpia compulsada del DNI o NIE
b) Mitjançant declaració jurada per la qual es digui que està en ple ús de les seves
capacitats d’obrar i contractar i no es troba incapacitat per sentència judicial
ferma.
2. La prova de la no concurrència d’alguna de les prohibicions de contractar de
l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, es
podrà realitzar mitjançant declaració jurada de no estar incurs en alguna de les
prohibicions de contractar.
3. La prova respecte la solvència econòmica s’acreditarà:
a) Mitjançant la fotocòpia compulsada de la darrera declaració de l’IRPF o
certificat conforme no té obligació de presentar-la.
b) Mitjançant la fotocòpia compulsada del contracte laboral de la persona que
presenta la licitació i, si s’escau, el/s contracte/s laboral/s de la resta de membres
de la unitat de convivència.
c) Mitjançant fotocòpia compulsada de les tres darreres nòmines de la persona que
presenta la licitació i, si s’escau, les tres darreres nòmines de la resta de membres de
la unitat de convivència.
Desena.- Presentació de licitacions i documentació administrativa
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament de Calonge de Segarra dins del termini de
20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del
Contractant.
Les proposicions es poden presentar de forma telemàtica mitjançant la seu
electrònica de l’Ajuntament de Calonge de Segarra o bé presencialment a l’oficina
de l'Ajuntament de Calonge de Segarra situada a les Escoles Dusfort, s/n, en horari
d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h, i dijous també de
16.00 h a 19.00 h) fins a les 14.00 del darrer dia de presentació d’ofertes.
Si l’últim dia és festiu a Calonge de Segarra, el termini s’entendrà prorrogat fins al
primer dia hàbil següent.
També es poden presentar les proposicions per correu o missatgeria, sempre dins del
termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar
la data d'imposició de la tramesa i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
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l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el
darrer dia del termini de presentació d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta serà vàlida
si hi consten la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut
íntegre de les comunicacions, i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones
que remeten i les persones destinatàries. Transcorreguts deu 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. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició i només s’acceptarà una
proposició per tots els membres de la unitat de convivència. A aquests efectes
s’entén per “unitat de convivència” a tots els membres que pretenguin residir en el
mateix habitatge. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ell subscrites.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada del licitador
de les clàusules del present plec.
Les proposicions per a formar part en la licitació es presentaran en dos sobres
tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions,
on s’haurà de fer constar la denominació del sobre i la llegenda: Proposició per a
licitar la contractació de l’arrendament de l’immoble denominat “Casa del Mestre”,
propietat de
l’Ajuntament de Calonge de Segarra, i qualificat com a bé
patrimonial, situat a l’entorn de Santa Fe de Calonge de Segarra.
La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre 1: Documentació administrativa
— Sobre 2: Proposició econòmica
Els documents que s’incloguin en cada sobre hauran de ser originals o còpies
compulsades, conforme a la legislació vigent.
Dins de cada sobre s’inclouran els següents documents, així com una relació
enumerada dels mateixos:
SOBRE 1:
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la capacitat d’obrar.
b) Documents que acreditin la representació.

Pàgina 5 de 11

Telèfon: 93.868.04.09 Fax: 93.868.12.34
a/e: calonge@diba.cat
www.calongesegarra.cat

Escoles Dusfort s/n
08281 CALONGE DE SEGARRA
— Aquells qui compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran
còpia notarial del poder de representació, que es compulsarà per la secretària de
la corporació.
— Igualment la persona amb poder a efectes de representació, haurà
d’acompanyar fotocòpia compulsada del seu document nacional d’identitat.
c) Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap prohibició per a
contractar de les previstes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
d) Documents que acreditin la solvència econòmica del licitador de conformitat
al previst a la clàusula novena del present plec.
e) Declaració responsable del licitador conforme, en cas de resultar l’arrendatari
de la Casa del Mestre, aquesta esdevindrà la residència habitual de tota la
unitat de convivència declarada, en un termini no superior a un mes des de
la data de signatura del contracte d’arrendament.
SOBRE 2:
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Es presentarà conforme al model següent:
“Sr./Sra. ____________, amb domicili a efectes de notificacions a la localitat de
________, carrer __________, núm. _______, amb DNI núm. ___________, en
representació de ____________, sabedor de l’expedient per a l’arrendament del bé
patrimonial denominat “Casa del Mestre”, situat a l’entorn de Santa Fe de Calonge
de Segarra d’aquest municipi, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, tots
automàtics, anunciat en el Perfil de Contractant, faig constar que conec el Plec
que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenc part de la licitació i
em comprometo a portar a terme l’objecte del contracte per la quantitat de
_______ euros mensuals.
Signatura del licitador,
__________________
A _________, ___ de ______ de 2019”
Onzena.- Criteris d’adjudicació
El projecte europeu TESSe2b estableix una sèrie de condicionants per tal que la
prova pilot implantada a la Casa del Mestre funcioni amb èxit. Aquests són que
l’edifici objecte de la prova pilot –la Casa del Mestre– sigui l’habitatge principal de
la unitat de convivència arrendatària i que preferiblement la unitat de convivència
resident en l’habitatge esmentat sigui constituïda per 4 membres. El projecte
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considera, doncs, que l’ús energètic propi d’una unitat de convivència de 4
persones en la seva residència principal constitueix l’escenari ideal per tal de posar
a prova el sistema TESSe2b i generar una avaluació òptima del seu rendiment. Per
aquest motiu s’estableix una major puntuació a un major nombre de membres de la
unitat de convivència.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’atendrà als criteris d’adjudicació següents:
— Millores en el preu mensual de licitació a l’alça, a raó de 1 punt per cada 10,00 €
d’alça.
— Unitat de convivència de 4 o més membres: 30 punts.
— Unitat de convivència de 3 membres: 20 punts.
La unitat de convivència s’acreditarà amb una declaració responsable del licitador
conforme, en cas de resultar l’arrendatari de la Casa del Mestre, aquesta
esdevindrà la residència habitual de tota la unitat de convivència declarada, en un
termini no superior a un mes des de la data de signatura del contracte
d’arrendament. L’acreditació de la unitat de convivència s’inclourà en el sobre 1
de documentació administrativa.
Dotzena.- Mesa de Contractació
La Mesa de contractació, de conformitat a l’establert al punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estarà formada pel següents membres:
-

Sr. Xavier Nadal Masana, alcalde, que actuarà com a President de la mesa.
Sr. Abel Duocastella Colom, regidor, que actuarà com a Vocal de la mesa.
Sr. Ramon Campà Pons, regidor, que actuarà com a Vocal de la mesa.
Sra. Anna Cantacorps Centellas, secretària-interventora accidental, que
actuarà com a Vocal i Secretària de la Mesa.
Sra. Maria Teresa Solà Botinas, auxiliar administrativa, que actuarà com a
Vocal de la mesa.

Tretzena.- Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’art. 190 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, té les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubte que ocasioni el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
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Catorzena.- Obertura de proposicions
La Mesa de contractació es constituirà el tercer dia hàbil posterior a la finalització
del termini de presentació de les proposicions, a les 19.00 h hores, i procedirà a
l’obertura dels sobres 1 i 2.
Si fos necessari, la Mesa atorgarà un termini de tres dies perquè el licitador corregeixi
els defectes o omissions esmenables observades a la documentació presentada.
En cas d’empat en les ofertes presentades es realitzarà, en el mateix acte, un sorteig
públic per a decidir-ne l’adjudicatari.
Quinzena.- Requeriment i adjudicació
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de
l’adjudicació, haurà de constituir la fiança i aportar els certificats acreditatius de
trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, dins el termini de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció del
dit requeriment.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de quinze
dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació.
Setzena.- Fiança
L’adjudicatari del contracte haurà de constituir una fiança equivalent a dues
mensualitats de la renda d’arrendament que en resulti.
La fiança s’haurà de dipositar per transferència bancària al número de compte que
indiqui l’Ajuntament a tal efecte.
La fiança no es retornarà fins a la finalització del contracte d’arrendament i prèvia
comprovació de l’estat de l’habitatge.
Dissetena.- Despeses
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de la formalització del
contracte, i de qualsevol altre que resulti d’aplicació, segons les disposicions vigents
en la forma i quantia que aquestes assenyalin.
Divuitena.- Obligacions i drets de l’arrendatari
-

Les despeses derivades dels subministraments d’aigua, gas, electricitat,
telefonia, internet i altres serveis contractats per l’arrendatari aniran a càrrec
de l’arrendatari, les quals s’hauran d’abonar directament a les empreses
subministradores.
Pàgina 8 de 11

Telèfon: 93.868.04.09 Fax: 93.868.12.34
a/e: calonge@diba.cat
www.calongesegarra.cat

Escoles Dusfort s/n
08281 CALONGE DE SEGARRA

-

L’arrendatari també haurà d’abonar anualment la taxa de recollida del
servei de recollida de residus.

-

L’arrendatari, sempre previ consentiment exprés de l’arrendador, podrà
realitzar les obres que consideri necessàries.

-

L’arrendatari haurà d’abonar la renda de l’arrendament per mesos anticipats
i dins dels primers cinc dies de cada mes.

-

L’arrendatari haurà de mantenir l’habitatge en perfectes condicions
higièniques i sanitàries.

-

L’arrendatari no podrà realitzar en l’habitatge cap tipus d’activitat molesta,
nociva, insalubre ni il·lícita.

-

L’arrendatari no podrà subarrendar l’habitatge.

-

Només s’admet l’ús d’habitatge en l’immoble. Qualsevol altre ús no està
permès.

-

L’arrendatari no podrà manipular el sistema TESSe2b, exceptuant aquelles
ocasions en les quals hagin d’activar el servei d’aigua calenta o calefacció,
per la qual cosa rebran les instruccions corresponents.

-

L’arrendatari haurà de complir amb la resta d’obligacions i condicions
establertes a la normativa vigent relativa als arrendaments urbans.

Dinovena.- Obligacions i drets de l’Ajuntament/arrendador
-

L’Ajuntament haurà de realitzar, sense dret a elevar la renda, totes les
reparacions necessàries per a conservar l’immoble en les condicions
d’utilització per a servir a l’ús convingut, excepte que el deteriorament del
qual s’hagi de fer reparació sigui imputable a l’arrendatari, de conformitat
amb el que disposen els articles 1563 i 1564 del Codi civil.

-

Quant a les obres de conservació i millora, s’aplicarà el que estableix la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

-

L’arrendador haurà de complir amb la resta d’obligacions i condicions a la
normativa vigent relativa als arrendaments urbans.

-

Tot el material aportat a efectes del projecte TESSe2b serà propietat de
l'Ajuntament de Calonge de Segarra al finalitzar el projecte.
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Vintena.- Obligacions i drets d’Ecoserveis
ECOSERVEIS farà el manteniment i monitorització del sistema TESSe2b, per la qual
cosa necessitarà:
- Accedir a la sala de màquines que es troba separada de la llar.
- Accedir a l'interior de la llar prèvia notificació i autorització dels llogaters, per
la qual cosa l’associació Ecoserveis tractarà directament amb els llogaters i
tractarà les seves dades personals de contacte necessàries exclusivament
per a aquest fi. Ecoserveis no podrà tenir claus de la llar.
- Tenir accés a les dades de consum energètic i confort de la llar durant
l’execució del projecte TESSe2b i fins a 3 anys després d'acabar el projecte.
Ecoserveis podrà disposar d’aquestes dades a efectes de dur a terme les
accions del projecte i per a la seva difusió a través de canals propis i de
tercers, amb la corresponent autorització dels arrendataris. Ecoserveis
tractarà aquestes dades sota criteris de confidencialitat i respectant la
normativa vigent de protecció de dades personals. En cap cas informarà
sobre la identitat de les persones residents a l’habitatge monitoritzat.
Vint-i-unena.-Protecció de dades
L’Ajuntament de Calonge de Segarra és el responsable del tractament de les dades
personals de l'arrendatari i l’informarà que les seves dades seran tractades de
conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 ( GDPR), la Llei Orgànica
(ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret (ES) 1720/2007 de 21 de
desembre (RDLOPD). Aquest tractament es realitzarà exclusivament per a l'execució
del contracte i les dades es conservaran indefinidament per a fins d'arxiu mentre hi
hagi un interès mutu per a això. Les dades personals de contacte necessàries es
cediran a l’associació Ecoserveis exclusivament a efectes de l’execució del
projecte TESSe2b i seran tractades en els termes explicats a la clàusula anterior.
També es podran cedir a tercers per requeriments legals.
Vint-i-dosena.- Pagament
El pagament de la renda es realitzarà dins dels cinc primers dies de cada mes, per
mensualitats anticipades, mitjançant gir bancari o transferència bancària al número
de compte municipal que sigui indicat a l’arrendatari per part de l’Ajuntament.
Vint-i-tresena.- Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i adjudicació es regirà per
l’establert en aquest Plec, i per al no previst en ell serà d’aplicació la Llei 29/1994, de
24 de novembre, d’arrendaments urbans, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
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Quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret privat. L’ordre
jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte.
L’Alcalde,
Xavier Nadal Masana
Calonge de Segarra, 15 de febrer de 2019

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Xavier
Nadal Masana
Data :2019.02.15
15:51:44 CET
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