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Núm. 600
AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte de convocatòria de licitació del concurs per a l’alienació d’uns béns
immobles municipals
De conformitat amb l’acord de Ple de data 23 de gener de 2019, per
mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del concurs per l’alienació del béns immobles, integrants del patrimoni municipal de
sòl i habitatge, situats a les parcel·les núms. 55, 56 i 57 de la Urbanització Peralada Residencial del terme municipal de Peralada,
conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per l’ obtenció de la
informació:
a) Organisme: Ajuntament de Peralada
b) Dependència que tramita l’ expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: Plaça Gran, 7
3) Localitat i codi postal: 17491 Peralada
4) Telèfon: 972.53.80.06
5) Fax: 972.53.82.68
6) Adreça d’ Internet del perfil del contractant: www.peralada.
org
7) Data límit d’obtenció de documentació i informació, fins l’últim dia per presentar la proposició
d) Número d’ expedient: X2018000391
2. Objecte del Contracte: Alienació per part d’aquest Ajuntament
dels següents béns patrimonials pertanyents al patrimoni municipal
de sòl i d’habitatge que es descriuen a continuació:

INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre 78 de Peralada, foli 96 finca registral 3.287.
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“Urbana: Parcel·la número cinquanta-cinc, de la Urbanització Peralada Residencial, carrer Rosselló número tres, del terme municipal
de Peralada, de superfície sis-cents trenta-vuit metres, vuitanta-un
decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la trenta-u del Pla
Parcial; Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-sis; Est, amb carrer
Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-nou. Destí: solar
edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600. Edificació aïllada
unifamiliar”

Pàg. 146

Núm. 21 – 30 de gener de 2019

Referència cadastral: 1344812EG0814S0001PE.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-sis, de la Urbanització Peralada Residencial, carrer Rosselló número u, del terme municipal de
Peralada, de superfície sis-cents cinquanta-un metres, setanta-dos
decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb parcel·la resultant cinquanta-cinc, Sud, amb parcel·la resultant cinquanta-set; Est, amb carrer
Rosselló i Oest, amb parcel·les resultants cinquanta-nou i cinquantavuit. Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600.
Edificació aïllada unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre 78 de Peralada, foli 99 finca registral 3.288.
Referència cadastral: 1344813EG0814S0001LE.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
“Urbana: Parcel·la número cinquanta-set, de la Urbanització Peralada Residencial, carrer Camí de la Garriga, número vint-i-un, del
terme municipal de Peralada, de superfície sis-cents cinquantaset metres, quaranta-vuit decímetres quadrats. Llinda: Nord, amb
parcel·la resultant cinquanta-sis; Sud, amb carrer Camí de la Garriga; Est, amb carrer Rosselló i Oest, amb parcel·la resultant cinquanta-vuit. Destí: solar edificable. Article 36 del POUM. Subzona X600.
Edificació aïllada unifamiliar”
INSCRITA: Registre de la Propietat de Figueres, al volum 3735, llibre 78 de Peralada, foli 102 finca registral 3.289.
Referència cadastral: 1344814EG0814S0001TE.
TÍTOL: Ajuntament de Peralada en ple domini. Adquirida per
reparcel·lació en virtut de certificació administrativa emesa el dia 5
d’agost de 2011.
3. Procediment:
a) Procediment. Concurs
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b) Criteris d’ adjudicació: són els que consten en la clàusula Setena dels Plecs.
4. Tipus de licitació:
Parcel·la 55 135.932,38 € (IVA del 21% no inclòs)
Parcel·la 56 138.679,50 € (IVA del 21% no inclòs)
Parcel·la 57 139.905,17 € (IVA del 21% no inclòs)
5. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: serà de 15 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació del present anunci al BOP de Girona
i en el Perfil de Contractant. Si l’últim dia fos dissabte o festiu,
s’entendrà prorrogat el termini, al dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: la que determina el Plec de condicions
a la seva clàusula Novena.
c) Lloc de presentació:
1.- Mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Peralada.
6. Garantia provisional exigida: equivalent al 3% del tipus de licitació, exclòs l’IVA.
7.Obertura d’ofertes: La Mesa de Contractació es constituirà en la
Sala de Plens el primer dimecres hàbil desprès de la finalització del
termini de presentació de les ofertes, a les 13:30 hores procedirà a
l’obertura del Sobre Únic i qualificarà la documentació administrativa continguda en els mateixos. Tanmateix, l’alcalde per raons justificades podrà modificar el dia i l’hora de constitució de la mesa.
8. Despeses de publicitat a càrrec de l’adquirent: fins a 300 euros.
Peralada, 25 de gener de 2019
Pere Torrent i Martín
Alcalde
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