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ANUNCI
pel qual es fa públic el concurs per a l’alienació, per títol de compra venda, de la
parcel·la 1b, a l’Àrea Residencial Estratègica La Remunta de l’Hospitalet de Llobregat.
1.- Entitat adjudicadora:
Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet a Llobregat.
2.- Objecte:
Alienació, per títol de compra venda, de la parcel·la edificable 1b resultant del projecte
de reparcel·lació de l’Àrea Residencial Estratègica La Remunta de l'Hospitalet de
Llobregat propietat en indivís del Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet
de Llobregat pel que fa a una participació del 58,881170%, 58,881170% i d’altres dos
particulars quant a una participació indivisa de 32,298080% i del 8,820750%
respectivament.
Sobre la parcel·la objecte de concurs es pot construir d’una edificació amb les
següents característiques:
Habitatge lliure (32 habitatges).
Superfície: 493 m2
Màxim sostre residencial: 3.279,97 m2
Mínim sostre comercial/terciari: 249,59 m2
Sostre total: 3.529,56 m2
D’acord amb el Plec de clàusules aprovat.
3.- Emplaçament:
La parcel·la se situa front l’avinguda de Josep Tarradellas a l’Hospitalet de Llobregat i
la seva prolongació.
4.- Preu base de licitació:
El preu base de licitació és de 4.713.945,04 € que podrà ser millorat a l’alça.
Aquest import no inclou l’IVA, ni la resta d’impostos i despeses derivades de la
transmissió que seran a càrrec de l’adquirent.
5.- Garantia provisional:
94.278,90 € equivalent al 2% del preu base de licitació.
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6.- Garantia definitiva:
Serà del 5% del preu d’adjudicació.

7.- Model de proposició i documentació:
El model de proposició i la documentació s’hauran d’ajustar a allò establert en el plec
de clàusules aprovat.
8.- Obtenció de documentació i informació:
El corresponent Plec de clàusules del concurs per a l’adjudicació de la parcel·la, així
com la documentació relativa a l’Àrea Residencial Estratègica La Remunta es poden
retirar, a partir de la data de publicació d’aquest anunci, a les oficines del Consorci per
a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, carrer de les Ciències, núm. 69
de l’Hospitalet de Llobregat, telèfon 93 264.08.54 en horari de 9.00h a 14.00h. Aquesta
documentació també es troba a la pàgina: www.consorcigvhospitalet.com
9.- Presentació de les ofertes:
- Data límit: 15 de maig de 2019, a través de l’eina de Sobre Digital.
- Documentació a presentar: L’exigida en el Plec de clàusules
10.- Obertura de les ofertes:
L’obertura del sobre núm.2 tindrà lloc a les 10’00 hores del dia 21 de maig de 2019.
Igualment i d’acord amb les bases, l’obertura del sobre núm. 3 tindrà a les 10’00 hores
del dia 5 de juny de 2019.
11.- Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.
L’Hospitalet de Llobregat, 15 d’abril de 2019
Raúl Alvarín Álvarez
Director
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