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PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES.
CLÀUSULA 1. Finalitat del plec de clàusules.
Aquest plec de clàusules administratives particulars s’aplica al contracte de
compravenda del bé immoble patrimonial, propietat de l’Ajuntament de Tarrés, situat al
núm. 10 del carrer Raval de Fontanella.
CLÀUSULA 2. Objecte del contracte.
Constitueix l’objecte del contracte la venda per part de l’Ajuntament, mitjançant
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més alt (antiga subhasta),
de l’immoble patrimonial, actualment un solar situat al núm. 10 del carrer Raval de
Fontanella, que té la descripció següent:
- finca de 73 m2 segons Cadastre i 72 m2 segons Registre de la Propietat de la qual es
titular l’Ajuntament de Tarrés, inscrita en al Registre de la Propietat de Les Borges
Blanques, al Tomo 473, llibre 6, foli 59, finca núm. 78 de Tarrés i amb referència
cadastral 4778608CF3847N0001PU.
La normativa urbanística d’aplicació son les NN.SS de planejament de Tarrés
aprovades el 10 de maig de 1998. La classificació i qualificació del sòl, és sòl urbà,
zona d’eixample alienada a vial, clau 2 .
La descripció que es fa tant al Registre de la Propietat com al Cadastre de la finca , es
que és tracta d’una casa en estat de ruïna, actualment és un solar perquè l’Ajuntament
va procedir a enderrocar l’edifici en ruïna i és modificarà la qualificació en el moment
d’elevar a escriptura pública la compra-venda que és derivarà d’aquest procediment.
CLAUSULA 3.- Transmissibilitat i terminis de construcció
Son condicions obligatòries d’aquest contracte les següents:
1) El solar venut s’ha de destinar a la construcció d’un habitatge i no és podrà
transmetre, per part de l’adjudicatari abans de la construcció de la edificació;
s’exceptuen les transmissions per succesió hereditaria de les persones físiques.
2) El comprador tindrà que haver obtingut la llicència municipal d’obres per a
l’edificació d’habitatge en el termini d’un any des de la data de l’escriptura de venda.
3) El comprador tindrà que haver conclòs l’obra d’edificació en el termini de 3 anys des
de la data de la llicència d’obres.
De conformitat a l’establert a l’art. 170.2 del RD 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les condicions establertes als apartats 1) 2) i 3)
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precedents d’aquesta clàusula, es garantiran amb una condició resolutòria que es
faran constar en l’escriptura de compravenda per a la seva inscripció en el Registre de
la propietat.
Per a l’efectivitat d’aquestes condicions resolutòries serà suficient haver requerit
prèviament al comprador i, segons correspongui, l’expedició de certificat del Sr
Secretari de l’Ajuntament conformement no s’ha atorgat llicència d’obres o informe
dels Serveis Tècnics Municipals conforme l’obra no està acabada
CLÀUSULA 4.- Procediment de selecció i criteris d’adjudicació.
El contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment obert en el qual cada licitador
interessat podrà presentar una proposició,.
Els licitadors presentaran les ofertes ajustant-se als requisits i al model de proposició
que determina aquest mateix plec.
CLÀUSULA 5.- El Perfil del contractant.
Amb l’objecte d’assegurar la transparència i l’accès pùblic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest plecs i tota la resta de documentació que se’n derivin es publicaran al Perfil del
Contractant, al qual és pot accedir www.tarres.cat
CLAUSULA 6.- Tipus de licitació.
El tipus de licitació del contracte, entès com a import mínim del preu de compravenda
que poden oferir els licitadors, es fixa en nou mil quatre-cents quaranta tres euros
amb vint-i-vuit cèntims (9.443,28 €).
Es fa constar que no s’admetran ofertes inferiors a la del tipus abans indicat.
Així mateix en el tipus de l’oferta no s’hi entendrà inclòs cap classe de despesa que
sigui a càrrec de l’adjudicatari, o bé qualsevol impost o taxa establerts a la legislació
vigent.
CLÀUSULA 7.- Documentació a presentar pels licitadors.
La documentació a presentar pels licitadors és la següent:
SOBRE NÚMERO 1. Portarà a l’anvers la menció següent:
«Documentació administrativa que presenta.. (identificació del licitador), al
procediment relatiu al contracte que té per objecte “Alienació de la finca propietat de
l’Ajuntament situada al núm. 10 del carrer Raval de Fontanella”, tramitat per
l’Ajuntament de Tarrés
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Aquest sobre ha de contenir la documentació següent:
1. La que acredita la personalitat del licitador, mitjançant el document nacional
d’identitat o document que el substitueixi.
Si el licitador no actua en nom propi, ha d’aportar: el seu propi document nacional
d’identitat (o document que el substitueixi) i el poder notarial que acredita la seva
representació i facultats, degudament inscrit, si s’escau, al Registre Mercantil. El poder
notarial ha de ser validat pel secretari de l’Ajuntament.
Si el licitador actua en nom i representació d’una persona jurídica espanyola, ha
d’aportar també el seu document de constitució o modificació, degudament inscrit al
Registre Mercantil, en aquells supòsits en els quals la legislació d’aplicació obliga a la
inscripció. En cas contrari, cal presentar l’escriptura de constitució, estatuts o acta
fundacional de la persona jurídica, inscrits, si correspon, en un registre oficial. Si actua
en nom i representació d’una persona jurídica estrangera, ha de tenir la capacitat
d’obrar mitjançant el certificat corresponent de la representació diplomàtica espanyola
al seu país o bé amb la certificació notarial degudament validada pel Ministeri d’Afers
Exteriors i traduïda oficialment per un intèrpret jurat.
2. Declaració responsable de no estar incurs en prohibicions de contractar, conforme
al que preveu l’art. 71 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i de trobar-se al
corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. (ANNEX 1)
La certificació acreditativa corresponent del compliment d’aquestes obligacions es pot
aportar en aquest mateix acte.
6. Una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.
SOBRE NÚMERO 2. Portarà a l’anvers la menció següent:
«Proposició econòmica que presenta... (identificació del licitador) al procediment relatiu
al contracte que té per objecte “Alienació de la finca propietat de l’Ajuntament
situada al núm. 10 del carrer Raval de Fontanella”, tramitat per l’Ajuntament de
Tarrés.
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el
representa, i redactada segons el model contingut en aquest mateix plec. (ANNEX 2)
Els sobres s’han de presentar tancats amb la signatura del licitador creuant-ne les
solapes.
Un mateix licitador no pot presentar més d’una oferta en aquest procediment.
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CLÀUSULA 8.- Presentació de proposicions.
El termini de presentació de proposicions, atenent el que estableix l’art. 156.6 de la
LCSP és 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de
convocatòria al Perfil del Contractant, atès el que estableix la Disposició Addicional
dotzena de la LCSP..En cas que el darrer dia de presentació de propostes sigui
inhàbil, s’entendra prorrogat al primer dia hàbil següent a les 14.00 h.
Les proposicions s’han de presentar a la Secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina.
No s’admeten propostes per correu.
CLAUSULA 9.- Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà formada pels següents membres:
-

President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals: Arquitecte municipal i secretaria-interventora de l’Ajuntament
Secretari: administrativa de l’Ajuntament de Tarrés

El primer dimecres següent a la finalització del termini per la presentació de propostes,
en sessió no publica, es procedirà a la qualificació de la documentació general
continguda al sobre núm. 1, si la mesa observés defectes o omissions esmenables en
la documentació presentada ho ha de comunicar als licitadors afectats perquè ho
corregeixin en el termini de tres dies hàbils.
L’obertura del sobre núm. 2, s’anunciarà oportunament al perfil del contractant.
En cas d’existir dos o més ofertes iguals, per decidir l’adjudicació es procedirà entre
els proponents d’aquestes a realitzar un sorteig.
CLÀUSULA 10.- Adjudicació
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa serà requerit
per l’òrgan de contractació per tal que dins del termini màxim de deu dies hàbils,
comptats des del següent al de la notificació del requeriment aporti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social (no fará falta la presentació d’aquesta documentació si ja
l’hagués inclòs en el sobre de la proposició d’aquest expedient de contractació) i
d’haver constituït la garantia definitiva a què es refereix la clàusula 12 d’aquest plec.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a
recabar la mateixa documentació al licitador següent, pel mateix ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.
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L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del termini dels cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació referida en la clàusula anterior.
CLÀUSULA 11. Escriptura pública de compravenda.
El contracte es formalitzarà en escriptura pública en el termini dels trenta dies hàbils
següents a aquell en què es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors.
L’escriptura pública de compravenda s’otorgarà davant del notari que designi
l’Ajuntament. En l’escriptura es farà constar que l’Ajuntament venedor confesa haver
rebut amb anterioritat el deu per cent del preu, i en l’acte d’atorgament el comprador
satisfarà la resta del preu. En l’acte d’atorgament de l’escriptura es lliurarà al
comprador la possessió del bé adquirit.
CLÀUSULA 12. Garanties. No s’estableix garantia provisional, si bé la garantia
definitiva a dipositar abans de la formalització de l’escriptura de compravenda serà del
deu per cent del preu ofert.
CLÀUSULA 13. Legislació aplicable. Quant a la preparació i adjudicació, el contracte
de compravenda es regeix, en allò que no preveuen les presents clàusules, per les
normes següents:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 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.
- Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
Quant a efectes i extinció, el contracte es regeix per les normes de dret civil que li són
pròpies, i en particular per l’article 1445, següents i concordants del Codi civil, com
també per la legislació hipotecària pertinent.
CLÀUSULA 14. Jurisdicció. Els actes administratius de preparació i adjudicació del
contracte, amb naturalesa d’actes separables, són impugnables davant la jurisdicció
contenciosa administrativa. La resta de controvèrsies que puguin sorgir entre les parts
per raó del contracte seran competència de la jurisdicció civil.

Aquest plec de clàusules va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Tarrés celebrat el
dia 14 de novembre de 2018
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Annex 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na......................................................................., amb DNI núm. ...............................
actuant en nom propi, o en representació de ............................................................
amb NIF/CIF núm.................................... i amb domicili a ..........................................
...........................................................................................................................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT i conforme allò que s’estableix
l’article 141 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contracte del sector públic, en
endavant LCSP, que:
1. Compleixo les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració i
no està incurs en cap prohibició de contractar legalment establerta (article 71 del
LCSP).
2. Que estic al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
3. Que estic al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
4. Que estic al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
5. Que no tinc deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament contractant.
Així mateix em comprometo a acreditar prèviament a l’adjudicació, si és el cas, la
possessió i validesa dels documents que acreditin els requisits relatius als apartats 2,
3, 4 i 5 anteriors.
Accepto com a suficient el títol de propietat de l’Ajuntament de Tarrés, sobre l’immoble
a alienar, i també declaro conèixer i acceptar la situació física, urbanística i registral de
la finca
Accepto de sotmetrem a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la seu d’aquest
Ajuntament per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin
derivar-se del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional que
correspongui al licitador.
Que designo als efectes de comunicació amb l’ajuntament en relació amb la present
licitació, les adreces següents:
Direcció E-mail:
Telèfons:
...................................…… a …………. de………….

(Signatura)
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ANNEX 2.
PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER A PRENDRE PART EN LA ALIENACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL BÉ PATRIMONIAL
SITUAT AL
CARRER RAVAL DE FONTANELLA, NUM. 10, CONVOCADA PER
L’AJUNTAMENT DE TARRÉS.

En/Na.............................................................................................................,amb
domicili

a................................................,

carrer........................................................,

núm........., amb DNI núm. .................................., major d’edat, en nom propi (o en
representació

de..........................................................................................................,

amb domicili a..............................................., carrer....................................................,
núm............................,

amb

DNI/CIF..........................................,

una

vegada

assabentat/ada de les condicions que s’exigeixen per optar a l’adjudicació del
contracte de venda del solar pertanyent a l’Ajuntament de TARRÉS situat al núm.10
del carrer Raval de Fontanella, es compromet a adquirir l’esmentat immoble pel preu
total de....................................euros, amb plena subjecció al plec de clàusules
economicoadministratives, les quals declaro conèixer i accepto integrament.

.............................…… a …………. de………….
Signatura

