
 

Plec de condicions que ha de regir l’adjudicació del contracte d’arrendament del bé patrimonial 
“Casa de la mestra de Vilalleons”. 

 

Article 1. PLEC DE CONDICIONS 
 
És objecte d’aquest plec el conjunt de condicions que han de regir l’adjudicació del contracte 
d’arrendament del bé patrimonial  “casa de la mestra de Vilalleons” de l’Ajuntament de  Sant Julià 
de Vilatorta”.  
 

Article 2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Constitueix l'objecte del contracte l’arrendament mitjançant concurs del següent bé immoble: 
 
Descripció: Edifici municipal, situat a Vilalleons que consta a la planta baixa i pis, termeneja al 
nord amb el call que dóna a la plaça de l'Esglèsia, al sud amb la casa anomenada "cal 
Campaner", a l'est amb la plaça dels castanyers i a l'oest amb la plaça de l'Esglèsia. 
Constància a l'Inventari de béns: 110101 B 
Constància al Registre de la propietat:  NO 
Referència cadastral: 3581406DG4338s-0001/PB 
Atès que l’immoble no disposa d’aparcament, amb el contracte d’arrendament s’inclou l’espai 
tancat de sota la porxada de la plaça, amb aquesta finalitat 
 

Article 3. FINALITAT DE L'ARRENDAMENT 
 
L’arrendament s’atorga només per a habitatge, i aparcament. 
 

Article 4. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del contracte d’arrendament és de cinc anys, i s’iniciarà en la data de signatura del 
contracte.  El termini es podrà porrogar d’any en any per mutu acord. 

Article 5. LLEI DEL CONTRACTE 
 
El contracte d'arrendament es regirà: 
 
– Quant a la preparació i adjudicació el contracte d'arrendament de béns patrimonial, en allò no 
previst en aquest plec de condicions, per les normes contingudes en les disposicions següents: 
 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de 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 per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
• Text refós de la Llei de contractes del sector puúblic, aprovat per RDL 3/2011 i disposicions 
que el desenvolupen. 

 
– Quant als seus efectes i extinció i, per tant, també quant als drets i obligacions de l’arrendador i 
de l’arrendatari, per les normes civils pròpies d’aquesta figura, i en particular per  la Llei 
d’arrendaments urbans. 
 
Article 6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
Es tindran en compte alhora d’adjudicar la contractació, els següents criteris : 
 

- Renda: per cada 40 € de més del preu de renda establert (350 €) 10 punts fins a un màxim 
de 50 punts. 

- Compromís de residir habitualment a l’habitatge arrendat: 25 punts 
- Família nombrosa o monoparental: 25 punts 
 
 

Article 6. RENDA 
 
El pagament de la renda arrendatícia s’efectuarà per l’arrendatari per mesos anticipats, entre els 
dies 1 i 10 de cada mes, mitjançant ingrés a la Caixa municipal per qualsevol dels mitjans 
admesos en dret. 
 
La renda inicial es revisarà anualment, coincidint amb cada aniversari del contracte, incrementant-
se o disminuint en la mateixa proporció que ho hagi fet l'índex de preus al consum (IPC) a 
Catalunya concretament per arrendament, publicat per l'INE durant els dotze mesos anteriors al 
mes en què procedeixi la revisió de la renda. 
 
 
Article 7. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
El contracte d’arrendament s’adjudicarà mitjançant procediment obert i concurs públic essent 
l’òrgan de contractació el Ple de l’Ajuntament. 
 
 
Article 8. GARANTIES 
 
Els participants en la licitació hauran de constituir una garantia provisional, equivalent al 2% del 
valor del contracte (entès com la renda mensual que serveix de tipus per al concurs, multiplicada 
per dotze mensualitats i pel nombre d’anys de duració del contracte). L’import d’aquesta garantia 
es fixa en 420’00 Euros. Aquestes garanties seran retornades als licitadors no adjudicataris en el 
termini d’un mes des de l’adjudicació. Aquesta garantia es perdrà, en el cas de l’adjudicatari, pel 



fet de no constituir dintre del termini establert la garantia definitiva, així com per no comparèixer a 
signar el contracte dintre del termini que se li determini. 
 
L’adjudicatari, en el termini de quinze dies des que se li notifiqui l’adjudicació, haurà de constituir 
una garantia definitiva equivalent al 5% per cent del valor del contracte.  
 
Les garanties provisionals i definitives es podran formalitzar en qualsevol dels mitjans admesos en 
dret, a la Caixa de l’Ajuntament concedent. 

Article 9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS 

Els licitadors hauran de presentar la següent documentació per a participar en el concurs: 

Sobre Núm. 1 
Durà al seu anvers la següent menció: 

«Documentació administrativa que presenta (identificació del licitador) al concurs convocat per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’adjudicació del contracte d’arrendament del bé 
patrimonial  “Casa de la mestra de Vilalleons». 

Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent: 

1. La que acrediti la personalitat del licitador, mitjançant document nacional d’identitat o document 
que el substitueixi. 

Quan el licitador no actuï en nom propi, haurà d’aportar: el seu propi document nacional d’identitat 
(o document que el substitueixi) i el poder notarial que acrediti la seva representació i facultats, 
degudament inscrit al Registre mercantil. El poder notarial, l’haurà de validar el secretari de 
l’Ajuntament. 
 
Si el licitador actua en nom i representació d’una persona jurídica, haurà d’adjuntar-hi, a més, els 
documents que, segons la nacionalitat de la persona jurídica, exigeixen els article 58 i 72 del  Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i 9 i 10 RGLCAP, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 

2. El document acreditatiu d’haver dipositat, constituït o ingressat la garantia provisional en la 
forma reglamentària. 
 
3. Declaració responsable que el licitador no té deutes tributaris amb l’Ajuntament en període 
executiu; hi són d’aplicació al cas les mateixes excepcions que preveu l’article 13.3 RGLCAP, 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
4. Declaració responsable, si procedeix, fent avinent que el licitador es troba al corrent de les 
seves obligacions fiscals amb l’Administració de l’Estat i de les seves obligacions envers la 
Seguretat Social. Aquests certificats s’ajustaràn a les previsions dels articles 13, 15 i concordants 



del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

5. Declaració responsable fent avinent que el licitador no es troba inclòs en cap prohibició per 
contractar amb l’Administració pública d’entre les que s’esmenten a l’article 60 del Text refós 
LCSP. 

Sobre núm. 2 
Durà al seu anvers la menció: 

«Proposició econòmica que presenta (identificació del licitador) al concurs convocat per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’adjudicació del contracte d’arrendament del bé 
patrimonial Casa de la mestra de Vilalleons». Aquest sobre contindrà l’oferta econòmica, 
degudament signada pel licitador o pel seu representant, segons el següent model: 

«El senyor/la senyora __________, domiciliat/ada a__________, carrer __________, núm. 
__________, amb DNI núm. __________, major d’edat, en nom propi (o en representació de 
l’empresa __________, amb domicili a __________, carrer __________, núm. __________ i NIF 
__________), una vegada assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del 
contracte d’arrendament del bé patrimonial __________, ofereix una renda mensual inicial de 
__________ Euros, amb submissió al corresponent plec de condicions.  

(Si s’escau) I  prenc el compromís de residir habitualment a l’habitatge, fet que constataré 
mitjançant l’empadronament corresponent durant el primer mes de lloguer. 

(Si s’escau) I adjunto el carnet de familia nombrosa/monoparental. 

Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes les condicions 
exigides per a contractar amb l’Administració i que no està inclòs en cap prohibició per contractar, 
conforme a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

Lloc, data i signatura del licitador.» 
 

Article 10. RENDA MENSUAL TIPUS 

La renda mensual inicial mínima que servirà de tipus per al concurs és de 350,00 Euros 

Article 11. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
El termini de presentació de proposicions és de quinze dies naturals, a comptar des del següent al 
de la publicació de l'anunci de convocatòria del concurs al Butlletí Oficial de la Província. Les 
proposicions s'han de presentar a la Secretaria de l'Ajuntament, en hores d'oficina. 
 
Article 12. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
La Mesa es constituirà el primer dijous dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació 
de proposicions, a la Casa consistorial, a les 19:00 hores, per a procedir a obrir els sobres que 



continguin les proposicions dels licitadors. Prèviament, haurà obert i examinat la documentació 
administrativa corresponent a cada licitador, per tal d’admetre’ls a la licitació.  
 
La Mesa decidirà proposar l’adjudicació del contracte d’arrendament a la proposició que obtingui la 
millor puntuació respecte els criteris establerts en el plec. La proposta de la Mesa serà elevada al 
Ple municipal, perquè adopti la resolució pertinent. 
 
 

Article 13. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte d’arrendament es formalitzarà en document administratiu. També s’elevarà a 
escriptura pública si ho demana l’arrendatari, anant al seu càrrec les despeses del seu 
atorgament. 
 

Sant Julià de Vilatorta, setembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


