AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL
(Ripollès)

PLEC
DE
CLÀUSULES
ECONÒMIQUES
I
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
L’ARRENDAMENT DEL BÉ IMMOBLE PATRIMONIAL
DENOMINAT
CASA
DEL
MESTRE,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS
AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Primera.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’arrendament de l’immoble, propietat
de l’Ajuntament de Ripoll, i qualificat com a bé patrimonial,
conegut pel nom de “Casa del Mestre”, d’aquest municipi, per a
destinar-lo a un ús compatible amb el planejament.

Descripció de l’immoble a arrendar:
La casa del mestre de Sant Bernabé està situada en sòl no
urbanitzable al veïnat de Sant Bernabé de les Tenes i forma
part del Catàleg de Masies (Fitxa 99). Està situada molt a prop
de les antigues escoles de Sant Bernabé i té accés directa des
de la carretera N-260.
Es tracta d’una edificació aïllada de principis del segle XX
(1920-30). La seva funció, mentre hi havien escoles, va ser
l’allotjament dels mestres.
L’edifici és un volum aïllat de 4 façanes i coberta a dues aigües.
Consta d’una sola planta d’uns 80 metres quadrats de
superfície construïda amb un sol habitatge. Aquest està format
per sala-menjador, 3 habitacions, cuina i bany. Totes les
estances tenen obertura directa a alguna de les façanes.
L’estructura és de parets de càrrega de pedra i la coberta està
formada amb bigues i llates de fusta; a sobre s’hi recolza una
solera de maons ceràmics i la teula àrab. Les aigües de la
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coberta es recullen mitjançant canals de zenc i baixants a les
façanes nord i sud. A la façana de ponent hi ha dos mòduls
annexes que, possiblement, a l’època que funcionaven les
escoles tenien funcions de serveis sanitaris de l’escola. El
paviment interior és de mosaic hidràulic, tot i que algunes d
eles estances tenen un paviment de linòleum adherit a la part
superior del paviment hidràulic. Les façanes estan
esquerdejades i la part interior té un acabat amb morter de calç
que reprodueix la forma de carreus i puja fins a resseguir el
regruix perimetral de les obertures. La fusteria exterior és de
fusta pintada i vindre senzill.
L’estat actual de la finca ve determinada bàsicament per:

 Hi ha esquerdes a diferents punts de façanes. Sobretot a
la part superior de la façana oest, i algunes cantonades.
 Els cossos annexes estan deslligats de la construcció
principal, a l’hora que també presenten esquerdes
importants.
 Es detecten degoters a diversos punts de la coberta. A
l’hora es detecten humitats a la cantonada sud-oest, que
corresponen a la zona del menjador.
 El fals sostre de canyes i guix està afectat, en diferents
punts, per les filtracions d’aigua provinents de la coberta.
 El paviment de linòleum del bany i la cuina, en alguns
punts, no està ben adherit, presentant irregularitats no
acceptables en un paviment.
 El bany no disposa de dutxa ni té les parets enrajolades.
 La cuina no disposa d’un aparell de cocció adequat.
 Les parts baixes de les façanes presenten
esclovellaments produïts per humitats de capil·laritat
 La instal·lació elèctrica és deficitària i no compleix el
REBT.
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 La instal·lació interior d’aigua és deficitària i no compleix
la normativa actual.

El subministrament d’aigua potable depèn de
l’aforament d’una font propera, i per tant no garanteix
el cabal mínim necessari per al consum d’un
habitatge.
 Alguns dels baixants estan desconnectats.
 No es coneix el destí de les aigües brutes.

L’immoble objecte d’aquest plec es troba inclòs en el Pla
Especial corresponent al Catàleg de Masies i Cases Rurals en
Sòl No Urbanitzable, concretament a la fitxa número 99, així
com també es troba inclòs en el Catàleg de Béns Protegits,
element número E2.09. Al respecte s’adjunten les dues fitxes.
Els límits de la finca s’assenyalen a continuació, segons es
grafia en el Cadastre.

S’adjunta a aquest plec certificat descriptiu i gràfic del cadastre,
així com també certificat de comptabilitat urbanística.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal i
com estableix l’article 4.1.p) del Reial Decret legislatiu 3/2011,
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de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Segona.- Procediment de selecció i adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte d’arrendament del bé
patrimonial serà el procediment obert, en el qual qualsevol
interessat podrà presentar una única proposició, restant
exclosa qualsevol negociació dels termes del contracte, de
conformitat a l’art. 157 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.
Per a la valoració de les proposicions i determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa es tindrà en compte diversos
criteris d’adjudicació, de conformitat amb el Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el
clausulat d’aquest plec. Tot això en concordança amb el
Reglament de Patrimoni dels Ens locals.
Tercera.- El perfil de contractant
Per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la
informació relativa a la seva activitat contractual, i sens
perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
ajuntament té el perfil de contractant al qual tindrà accés
segons les especificacions que es regulen a la pàgina web de
l’ajuntament.
Quarta.- Estat de l’immoble
La immoble objecte d’arrendament es troba en un cert estat de
deteriorament i per a poder habitar-lo és necessari diverses
actuacions.
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Les obres a executar són les que es relacionen a continuació,
d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal que consta a
l’expedient:

Actuacions imprescindibles
 Enderroc del fals sostre i revisió de l’estructura de la
coberta. En cas que hi hagi elements estructurals
deteriorats, caldrà determinar-ne el seu estat, i si cal
substituir-los.
 Repàs de totes les teules, substitució de les trencades i
recol·locació de les mogudes
 Col·locació de fals sostre nou amb aïllament tèrmic a la
seva part superior.
 Reparació de les esquerdes dels paraments verticals.
 Neteja de la vegetació acumulada a la cantonada sudoest i reparació de les humitats que hi apareixen a
l’interior de l’immoble.
 Extracció del paviment de linòleum i polit del paviment
actual de mosaic hidràulic.
 Instal·lació elèctrica nova adaptada al REBT i emissió del
butlletí de baixa tensió per part d’un instal·lador autoritzat.
 Connexió dels baixants que estan desconnectats de la
canal i neteja d’aquesta.
 Col·locació d’aparell de cocció a la cuina i repàs de la
sortida de fums.
 Contractació de subministrament elèctric a la companyia
subministradora.
 Dotació d’aigua potable suficient per tal de garantir el
consum mínim de l’habitatge.
 Connexió de la xarxa interior del clavegueram a fossa
sèptica.
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Actuacions recomanables
 Rehabilitació de les façanes i dels cossos annexes.
 Pavimentació de la vorera a tot el perímetre de l’edifici per
tal de reduir, en la mesura del possible, les humitats per
capil·laritat que hi ha actualment a la part interior de les
façanes.
 Folrat interior de les parets perimetrals per tal de dotar a
l’habitatge d’aïllament tèrmic als paràmetres verticals.
 Substitució dels vidres actuals de la fusteria exterior per
vidres de càmera.
 Instal·lació de caldera de pelets.
Les obres a executar es valoren prudencialment en un total de
32.473,75 euros (IVA inclòs) pel què fa a les actuacions
imprescindibles. Al respecte, s’ha de tenir en compte que
aquest preu és orientatiu i que no hi consta les possibles
substitucions de bigues de la coberta. També es preveu unes
actuacions valorades en uns 20.812,00 euros (IVA inclòs) pel
què fa a les actuacions recomanables.

L’adjudicatari haurà de presentar davant l’Ajuntament la
memòria o projecte executiu de les obres a realitzar i haurà
d’assumir el cost de les obres a executar. Les obres s’hauran
d’iniciar en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de
l’inici de l’adjudicació i s’hauran de finalitzar en el termini màxim
de 2 anys des de la mateixa data.
En cas que les obres no estiguin totalment executades dins el
termini esmentat l’ajuntament podrà rescindir el contracte
d’arrendament, sense dret a indemnització per a l’arrendatari.
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Com a contraprestació per a l’assumpció del cost de les obres
a executar, l’adjudicatari tindrà dret a una carència del
pagament de les rendes mensuals, equivalent a la quantitat
que haurà d’assumir pel cost de les obres. Atès que es preveu
un cost d’obra prudencial de 32.473,75 €, es preveu que la
carència serà per un termini no superior a 10 anys.
Cinquena.- Tipus de licitació
S’estableix un tipus mínim de licitació com a renda de 245,00
euros mensuals (sense IVA), 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’IPC català en un període de dotze mesos
immediatament anteriors a la data de cada actualització.
Sisena.- Òrgan de contractació
L’òrgan competent per a efectuar la present contractació i
tramitar l’expedient, de conformitat a la Disposició Addicional
Segona del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, serà el Ple Municipal, atès que la duració del contracte
és superior a quatre anys.
Setena.- Duració del contracte i període de carència
La duració del contracte d’arrendament es fixa en el termini de
VINT-I-CINC (25) anys. La duració del present contracte no
podrà ser objecte de pròrroga.
Atès que l’adjudicatari haurà de realitzar obres a l’immoble a
arrendar i que restaran en benefici de la propietat, s’acorda un
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període de carència equivalent al cost de les obres, segons el
preu mensual que resulti de l’arrendament, i que
prudencialment s’ha calculat en un termini no superior a 10
anys, termini durant el qual l’adjudicatari només abonarà una
quantitat anual equivalent a dues rendes mensuals que es
podran satisfer mensualment, trimestralment, semestralment o
anualment. El període de carència s’inicia en la mateixa data
de la signatura del contracte.
Finalitzat el contracte, per qualsevol de les causes de resolució
del mateix, les obres dutes a terme en l’immoble quedaran en
benefici de l’Ajuntament de Ripoll, sense que això suposi cap
tipus de dret d’indemnització a l’adjudicatari, així com tampoc
de reclamació de la despesa efectuada.
Vuitena.- 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. 60 del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova
el text refós de la llei de contractes del sector públic.
2-Fer una declaració de responsabilitat conforme, si es resulta
adjudicatari, es destinarà l’immoble a un ús permès pel
planejament.
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
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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. 60 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, 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 i,
si s’escau, de la resta de membres de la unitat de convivència.
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, o
documentació equivalent.
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, o documentació equivalent.
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Desena.- Presentació de licitacions i documentació
administrativa
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament, en horari d’atenció
al públic, dins del termini de 15 dies naturals comptats des de
l’endemà a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
Les proposicions es podran presentar, per correu, per telefax, o
per altres mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en
qualsevol dels llocs establerts a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions.
Quan les proposicions s’enviïn per correus, s’haurà de justificar
la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta
mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, i es
consignarà el número de l’expedient, títol complet de l’objecte
del contracte i nom del licitador.
L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama
s’efectuarà mitjançant diligència emesa pel secretari municipal.
Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la
proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb
posterioritat a la data d’acabament del termini assenyalat a
l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts cinc dies
següents a aquella data sense que s’hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. La
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ells subscrites.
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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
l’arrendament de la Casa del Mestre”. La denominació dels
sobres és la següent:
- Sobre 1: Documentació administrativa.
- Sobre 2: Proposta tècnica i documentació sotmesa a
judici de valor
- Sobre 3: Proposició econòmica i documentació
quantificable de forma automàtica.
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.
— Aquells qui compareguin o signin proposicions en nom d’un
altre, presentaran còpia notarial del poder de representació,
que es compulsarà pel secretari de la corporació.
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— 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 encap
prohibició per a contractar de les previstes a l’article 60 del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova
el text refós de la llei 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) Document de compromís de realitzar les obres previstes en
el present plec de clàusules, dins els terminis atorgats a
l’efecte.
SOBRE 2
PROPOSTA TÈCNICA I DOCUMENTACIÓ SOTMESA A
JUDICI DE VALOR
a) Memòria proposta de rehabilitació de l’immoble, amb el
detall de les actuacions que es portaran a terme, així com
també la periodificació de les mateixes.
SOBRE 3
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Es presentarà conforme al model següent:
“ Sr./Sra. ____________, amb domicili a efectes de no
tificacions a la localitat de ________, carrer __________, núm.
_______, amb DNI núm. _____ ______, en representació de
____________, sabedor de l’expedient per a l’arrendament del
bé patrimonial, anomenat “Casa del Mestre”, d’aquest municipi,
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per a destinar-lo a usos compatibles amb el planejament,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, anunciat al Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. ___, de data _______, i
en el Perfil de Contractant, faig constar que conec el Plec que
servei 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 _________, a ___ de ______ de 2017”
Onzena.- Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de
l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diferents
criteris d’adjudicació d’acord amb els valors següents:
Criteris sotmesos a judici de valor
- Valoració de la memòria proposta presentada. Màxim 30
punts
Es tindrà en compte de la proposta presentada, el destí de
l’immoble, així com també totes aquelles millores que es
realitzin a les actuacions imprescindibles i la realització de les
actuacions recomenables. També es tindrà en compte el
termini de realització de les obres.
Criteris reglats
- Valoració del preu de licitació. Màxim 70 punts.
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Les ofertes s’hauran de presentar a un preu a l’alça, tenint en
compte que el preu de licitació és de 245,00 € mensuals
d’arrendament (sense IVA). El preu més elevat tindrà la
màxima puntuació (70 punts) i la resta d’ofertes seran
proporcionals, aplicant la fórmula següent:
(Preu ofert – Preu de licitació) X 70
(Preu més elevat ofert – Preu de licitació)

= Puntuació

No es tindran en compte les proposicions realitzades per preu
inferior a l’import de licitació.
En cas de produir-se un empat, es decidirà per sorteig públic
entre els licitadors empatats.
Dotzena.- Mesa de Contractació
Formaran la mesa de contractació els següents membres:

- Jordi Munell Garcia, alcalde de Ripoll, que actuarà com a
President de la Mesa.
- Josep Maria i Creixans, regidor delegat i cap de l’Àrea de
Serveis Econòmics i l’Àrea d’Administració General de
l’Ajuntament de Ripoll, que actuarà com a vocal.
- Fina Guix i Sala, regidora delegada de Barris de
l’Ajuntament de Ripoll, que actuarà com a vocal.
- Lluís Muñoz i Lloret, secretari de l’Ajuntament de Ripoll,
que actuarà com a vocal
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- Helena López Solà, directora de l’Àrea de Serveis
Econòmics i l’Àrea de Projecció Econòmica de
l’Ajuntament de Ripoll, que actuarà com a vocal
- Josep Arimany i Fontanet, director de l’Àrea de Serveis al
Territori, Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de
Ripoll, que actuarà com a vocal
- Joan Colomer i Vilalta, director de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Ripoll, que actuarà com a
vocal
- Carme Arimany i Raulet, responsable de contractació i
compres de l’Ajuntament de Ripoll, que actuarà com a
vocal.
- Gerard Soldevila Freixa, funcionari de la corporació que
actuarà com a secretari de la mesa.
Tretzena.- Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’art. 249 del Reial
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la llei 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.
Catorzena.- Obertura de proposicions i requeriment
La Mesa de contractació es constituirà el tercer dia hàbil
posterior a la finalització del termini de presentació de les
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proposicions, a les 12 hores, i procedirà a l’obertura del sobre 1
i qualificarà la documentació administrativa que hi contingui.
Si fos necessari, la Mesa atorgarà un termini de fins a tres dies
perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions
subsanables observats a la documentació presentada.
En el termini de set dies hàbils posteriors a la finalització del
termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores, es
procedirà a l’obertura i examen del sobre 2
Un cop efectuat aquest tràmit, la Mesa podrà sol·licitar els
informes tècnics que consideri necessaris, per a la valoració de
les ofertes, de conformitat als criteris i les ponderacions
establertes en aquest Plec.
Finalitzada la valoració del sobre número 2 es procedirà a
l’obertura del sobre número 3, que conté els criteris reglats
(preu).
En cas d’empat en les ofertes presentades es realitzarà un
sorteig públic per a decidir-ne l’adjudicatari.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini
de deu dies hàbils, a comptar des del següent en què rebi el
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, i d’haver constituït
la garantia definitiva i la fiança legal.
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Si en el termini concedit no s’ha presentat la documentació,
s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta, tot procedint en
aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador
següent.
Quinzena.- Garantia i Fiança
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà de constituir una garantia equivalent al 5%
del preu de les obres a executar, que prudencialment, s’han
calculat en 32.473,75 euros.
La garantia es retornarà en el moment de la presentació del
certificat final d’obres, una vegada comprovat el bon estat de
l’immoble arrendat i la total execució de les obres previstes.
Així mateix, s’haurà de constituir una fiança equivalent a una
mensualitat de la renda d’arrendament que en resulti.
La garantia i la fiança es dipositarà a la caixa de l’Ajuntament
mitjançant efectiu, xec o transferència bancària.
La fiança no es retornarà fins a la finalització del contracte
d’arrendament i prèvia comprovació de l’estat de l’immoble.
Setzena.- Adjudicació
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en els cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació. No podrà
declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que
consten en el plec.
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L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o
licitadors i es publicarà simultàniament en el perfil de
contractant.
La notificació contindrà tota la informació necessària per
permetre al licitador exclòs o al candidat descartat interposar
recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En
particular expressarà els extrems següents:
• En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida
de les raons per les quals s’ha desestimat la seva candidatura.
• Respecte els licitadors exclosos del procediment
d’adjudicació, també en forma resumida, les raons per les quals
no s’ha admès la seva oferta.
• En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i
avantatges de la proposició de l’adjudicatari determinants per
seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la de la resta
dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
• En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el
termini en què cal procedir a la seva formalització.

Dissetena.- Obligacions de l’arrendatari
-Les despeses derivades dels subministraments d’aigua,
calefacció i electricitat seran a càrrec de l’arrendatari i s’hauran
d’abonar directament a les empreses subministradores.
-L’arrendatari també haurà d’abonar anualment la taxa
d’escombraries.
-L’arrendatari resta obligat a utilitzar l’immoble per a destinar-lo
a l’ús permès pel planejament.
-L’arrendatari, al seu càrrec i responsabilitat exclusiva, i 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.
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-L’arrendatari haurà de mantenir l’immoble en perfectes
condicions.
-L’arrendatari no podrà realitzar dins de l’immoble cap tipus
d’activitat molesta, nociva, insalubre ni il·lícita.
-L’arrendatari haurà de conservar, a costa seva, els elements
mobles de l’immoble, si n’hi ha.
-L’arrendatari haurà de complir amb la resta d’obligacions i
condicions que s’estipulin en el corresponent contracte.
-L’arrendatari té l’obligació de satisfer l’import de la prima de
l’assegurança contractada per l’ajuntament que cobrirà tant el
continent, com el contingut de l’edificació, així com la
responsabilitat civil. La prima de l’assegurança es pagarà amb
caràcter anual.
-L’arrendatari haurà de permetre les visites del tècnic municipal
per a comprovar l’estat de conservació de la vivenda
arrendada.
L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions, serà
causa immediata de resolució contractual.

Divuitena.- Obligacions de l’Ajuntament/arrendador
-En 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 que s’estipulin en el corresponent contracte.
Dinovena.- Pagament
El pagament de la renda es realitzarà dins dels cinc primers
dies de cada mes, per mensualitats anticipades, mitjançant gir
bancari en el compte que a aquests efectes designi
l’arrendatari.
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Vintena.- Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, en el
qual es transcriuran els drets i deures d’ambdues parts.
Qualsevol de les parts podrà sol·licitar elevar a escriptura
pública el contracte, essent en aquest cas les despeses a
càrrec de qui ho sol·liciti.
Vint-i-unena.- Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació,
adjudicació, efectes i extinció es regirà per l’establert en aquest
Plec, i per allò no previst serà d’aplicació el Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de contractes del sector públic, i pels preceptes
bàsics de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les
Administracions
Públiques,
el
reglament
de
desenvolupament i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals;
supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
En quant als seus efectes i extinció es regirà per les normes de
patrimoni de les administracions públiques i supletòriament per
les normes de dret privat.
Ripoll, desembre 2016
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