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Administració Local
2014-09789
Ajuntament dels Pallaresos
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora
a. Organisme: AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
b. Dependència: Secretaria
2. Objecte del contracte
a. Descripció: Alienació de Bens Patrimonials
b. Lloc d’execució: Carrer Garbí, número 18 – carrer Garbí, número 20
3. Tramitació, procediment
a. Tramitació: ordinària
b. Procediment: obert i pública subhasta
4. Pressupost 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:
i. Parcel·la 65, carrer Garbí, número 20 ……….. 32.331,79 € (més IVA)
ii. Parcel3la 66, carrer Garbí, número 18……….. 37.015,79 € (més IVA)
Aquests preus no inclouen els costos derivats de l’operació de compra-venda (notari, registre, impost sobre actes
jurídics documentals, taxació bancària, etc) que aniran a càrrec del comprador.
5. Obtenció de documentació i informació
Informació: serveis administratius de contractació de l’Ajuntament, avinguda Catalunya, núm. 8 de Els Pallaresos
– telèfon 977610600
6. Requisits específics del contractista
Els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.

8. Obertura de pliques:
a. Lloc: Ajuntament dels Pallaresos, Av. Catalunya,8 – 43151 – ELS PALLARESOS
b. Obertura del sobre número 1: En acte públic a les 13 hores del tercer dia hàbil després de la finalització del
termini de presentació de proposicions.
c. Obertura del sobre 2: Si la documentació inclosa en el sobre número 1 és correcta, la mesa de contractació en el
mateix acte procedirà a l’obertura del sobre número 2. En cas contrari la mesa atorgarà un termini de 3 dies hàbils
per la subsanació dels defectes trobats, i desprès d’aquest termini es tornarà a convocar la mesa per l’obertura
de la proposició econòmica.
Obertes les proposicions, la mesa de contractació proposarà a l’alcalde l’adjudicació a l’oferta més favorable.
9. Despeses dels anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.
Jaume Domínguez Ruiz. Alcalde.
Els Pallaresos, 19 de setembre de 2014.
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7. Presentació de les ofertes:
a. Data límit de presentació: quinze dies a comptar des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP, fins
les 13 hores, que en cas de ser festiu es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent
b. Documentació: la que s’indica al plec de clàusules
c. Lloc de presentació: Ajuntament dels Pallaresos, Av. Catalunya,8 – 43151 – ELS PALLARESOS

