
Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
9/2021/1615

Codi validació document:
14155462043073246430

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 1 de 14

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR  
L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA, DE LES DIFERENTS ENTITATS QUE 
FORMEN PART DE L’ANOMENADA  “CASA FELIU”, PROPIETAT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS  segons expedient 9/2021/1615.
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1. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1. Objecte 

Aquest plec de clàusules té per objecte regular l’alienació onerosa de 17 entitats 
propietat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, pel procediment de subhasta, de 
conformitat amb l’article 209 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya 

Les 17 entitats objecte d’alienació estan ubicats a la Rambla Sant Francesc, núm. 22-
24 de Vilafranca del Penedès.

La participació en el procediment de licitació comporta que el licitador coneix i accepta 
expressament, la situació actual existent física, constructiva, estat de conservació i 
jurídica dels immobles, així com la seva situació urbanística i les limitacions d’ús i 
aprofitament que estableix la normativa urbanística. En aquest sentit, els licitadors 
renuncien a qualsevol reclamació en cas de resultar adjudicataris, així com a reclamar 
per vicis ocults dels béns objecte d’alienació.

Cada entitat constitueix un lot independent.

Les persones interessades es podran presentar a tants lots com vulguin

LOT 1

Traster número 1 situat en planta soterrani amb accés per les zones comuns de 
l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22 de Vilafranca del Penedès, de superfície 
útil 18.15 m2 i 26.06 m2 de superfície construïda.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb terres; esquerre, amb terres i fons amb la Rambla Sant Francesc.

Quota de participació: 2,05%

Oficina porta 1º de la planta baixa amb accés per les zones comuns de l’edifici situat 
en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 20.46 m2 i 24.53 m2 de superfície 
construïda. Està formada per un únic espai diàfan.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb zones comuns de l’edifici; esquerre, amb local A i fons amb la Rambla 
Sant Francesc.

Quota de participació: 2,31%

Local A situat en planta baixa, amb accés directe des de la Rambla Sant Francesc 22B 
de superfície útil 45.93 m2 i de superfície construïda 55.17 m2. Està format per un 
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únic espai diàfan i té vistes a la jardí posterior de l’edifici mitjançant una finestra de 
0.80 m d’amplada i 1.15 m d’alçada.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés per la Rambla Sant Francesc; 
dreta, amb la finca situada a la Rambla Sant Francesc, 20; esquerre, amb l’oficina 1, 
oficina 2, porxo de la mateixa planta i fons, amb jardí posterior de l’edifici.

Quota de participació: 5,20%

LOT 2

Traster número 2 situat en planta soterrani amb accés per les zones comuns de 
l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 72.24 m2 i 93.36 m2 
de superfície construïda. En aquest traster existeix un pou, al qual s’ha de garantir al 
seu accés a la comunitat de propietaris pel seu manteniment i reparació, pel que 
disposa d’una servitud de pas per manteniment i reparació de pou, d’amplada 2.15 m 
i 10.35 m de longitud.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb terres; esquerre, amb terres i fons amb terres.

Quota de participació: 8.17%

Oficina porta 2º situada en la planta baixa amb accés per les zones comuns de l’edifici 
situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 87.31 m2 i 99.61 m2 de 
superfície construïda amb accés directe al jardí posterior de l’edifici. Disposa d’un 
porxo de 23.18 m2 de superfície construïda comptabilitzada al 100%. Està formada 
per diverses estances. Té l’ús exclusiu del jardí posterior de l’edifici de superfície 
158.85 m2 de superfície construïda i servitud de vistes del local B i local A. Les vistes 
que constitueix el local A es fan a través d’una finestra de 0.80 m d’amplada i 1.15 m 
d’alçada. Les vistes que constitueix el local B es fan a través d’una balconera de 1.80 
m d’amplada i 3.00 m d’alçada.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb local A; esquerre, local B i fons, amb jardí posterior de l’edifici.

Quota de participació: 9,88%

LOT 3

Local B situat en planta baixa, amb accés directe des de la Rambla Sant Francesc 22 
de superfície útil 84.46 m2 i de superfície construïda 102.90m2, inclòs el pati de 
ventilació de superfície útil 5.68 m2 del qual té com a annex l’ús exclusiu. Està format 
per un únic espai diàfan i té vistes a la jardí posterior de l’edifici mitjançant una 
balconera de 1.80 m d’amplada i 3.00 m d’alçada.
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Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés per la Rambla Sant Francesc; 
dreta, amb zones comuns de l’edifici i amb l’oficina porta 2º; esquerre, amb la finca 
situada a la Rambla Sant Francesc 26 i al fons, amb jardí posterior de l’edifici.

Quota de participació: 9.56%

LOT 4

1º1º, habitatge situat en la planta primera porta primera, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 49.82 m2 i 
61.19 m2 de superfície construïda més una terrassa coberta de superfície construïda 
10.21 m2 comptabilitzada al 100%. Està distribuït en rebedor, sala-cuina-menjador, 
bany i 2 dormitoris. Té com a annex l’ús exclusiu del pati de ventilació de superfície 
útil 7.25 m2 i el rentador 1º1º, situat en la planta tercera  amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 1.67 m2 i 
2.21 m2 de superfície construïda, que limita: al front, segons s’accedeix amb porta 
d’accés i zones comuns de l’edifici; dreta, amb projecció exterior de l’edifici; esquerre, 
amb rentador del 1º2º i al fons amb  zones comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés, zones comuns de l’edifici i pati 
de ventilació; dreta, amb la finca situada a la Rambla Sant Francesc 20; esquerre, 
amb l’habitatge 1º2º i al fons amb la projecció del jardí posterior de l’edifici.

Quota de participació: 5,82%

LOT 5

1º2º, habitatge situat en la planta primera porta segona, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 54.75 m2 i 
65.72 m2 de superfície construïda més una terrassa coberta de superfície construïda 
9.70 m2 comptabilitzada al 100%. Està distribuït en rebedor, sala-menjador, cuina, 
bany i 2 dormitoris. Té com a annex el rentador 1º2º, situat en la planta tercera  amb 
accés per les zones comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de 
superfície útil 1.65 m2 i 1.86 m2 de superfície construïda, que limita: al front, segons 
s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; dreta, rentador 1º1º; 
esquerre, amb rentador del 1º3º i al fons amb  zones comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés, zones comuns de l’edifici i pati 
de ventilació; dreta, amb habitatge 1º1; esquerre, amb l’habitatge 1ºporta única de 
la Rambla Sant Francesc 24 i al fons amb la projecció del jardí posterior de l’edifici.

Quota de participació: 6,39%
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LOT 6

1º3º, habitatge situat en la planta primera porta tercera, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 38.91 m2 i 
48.54 m2 de superfície construïda més un balcó de superfície 1.98 m2. Està distribuït 
en sala-menjador-cuina, bany i 1 dormitori. Té com a annex el rentador 1º3º, situat 
en la planta tercera  amb accés per les zones comuns de l’edifici situat en la Rambla 
Sant Francesc 22, de superfície útil 1.65 m2 i 1.86 m2 de superfície construïda, que 
limita: al front, segons s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb rentador 1º2º; esquerre, amb rentador del 1º4º i al fons amb zones 
comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb habitatge 1º porta única amb accés per la Rambla Sant Francesc 24; 
esquerre, amb l’habitatge 1º4º i al fons amb la projecció de la Rambla Sant Francesc.

Quota de participació: 4,59%

LOT 7

1º4º, habitatge situat en la planta primera porta quarta, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 44.63 m2 i 
55.40 m2 de superfície construïda més un balcó de superfície 3.73 m2. Està distribuït 
en rebedor, sala-menjador-cuina, bany i 2 dormitoris. Té com a annex el rentador 
1º4º, situat en la planta tercera  amb accés per les zones comuns de l’edifici situat en 
la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 1.68 m2 i 1.98 m2 de superfície 
construïda, que limita: al front, segons s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns 
de l’edifici; dreta, amb rentador 1º3º; esquerre i fons, amb zones comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés, zones comuns de l’edifici i pati 
de ventilació; dreta, amb l’habitatge 1º 3º; esquerre, amb la finca situada a la 
Rambla Sant Francesc 20 i al fons amb la projecció de la Rambla Sant Francesc.

Quota de participació: 5,24%

LOT 8

1º única, habitatge situat en la planta primera porta única, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 24, de superfície útil 53.43 m2 i 
65.48 m2 de superfície construïda més un balcó de superfície 0.99 m2. Està distribuït 
en sala-menjador-cuina, bany, traster i 1 dormitori. Té com a annex el rentador 
1ºúnica, situat en la planta tercera  amb accés per les zones comuns de l’edifici situat 
en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 1.66 m2 i 1.87 m2 de superfície 
construïda, que limita: al front, segons s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns 
de l’edifici; dreta, amb rentador 2º3º; esquerre, amb rentador del 2º i al fons amb  
zones comuns de l’edifici.
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Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb l’habitatge 1º 2º, 1º3º, pati de ventilació i zones comuns; esquerre, amb 
la finca situada a la Rambla Sant Francesc 26 i al fons amb la projecció del jardí 
posterior de l’edifici.

Quota de participació: 6,24%

LOT 9

2º1º, habitatge situat en la planta segona porta primera amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 50.05 m2 i 
60.18 m2 de superfície construïda més una terrassa coberta de superfície construïda 
10.21 m2 comptabilitzada al 100%. Està distribuït en rebedor, sala-cuina-menjador, 
bany i 2 dormitoris. Té com a annex el rentador 2º1º, situat en la planta tercera  amb 
accés per les zones comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de 
superfície útil 1.44 m2 i 1.70 m2 de superfície construïda,  que limita: al front, segons 
s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; dreta, amb rentador 2º2º; 
esquerre, amb projecció exterior de l’edifici i al fons amb  zones comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés, zones comuns de l’edifici i pati 
de ventilació; dreta, amb la finca situada a la Rambla Sant Francesc 20; esquerre, 
amb l’habitatge 2º2º i al fons amb la projecció del jardí posterior de l’edifici.

Quota de participació: 5,82%

LOT 10

2º2º, habitatge situat en la planta segona porta segona, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 56.17 m2 i 
65.33 m2 de superfície construïda més una terrassa coberta de superfície construïda 
9.71 m2 comptabilitzada al 100%. Està distribuït en rebedor, sala-menjador, cuina, 
bany i 2 dormitoris. Té com a annex el rentador 2º2º, situat en la planta tercera  amb 
accés per les zones comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de 
superfície útil 1.40 m2 i 1.64 m2 de superfície construïda, que limita: al front, segons 
s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; dreta, amb rentador 2º4º; 
esquerre, amb rentador 2º1º i al fons amb  zones comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés, zones comuns de l’edifici i pati 
de ventilació; dreta, amb habitatge 2º1; esquerre, amb l’habitatge 2ºporta única de 
la Rambla Sant Francesc 24 i al fons amb la projecció del jardí posterior de l’edifici.

Quota de participació: 6,51%
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LOT 11

2º3º, habitatge situat en la planta segona porta tercera, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 39.61 m2 i 
48.98 m2 de superfície construïda més un balcó de superfície 1.49 m2. Està distribuït 
en sala-menjador-cuina, bany i 1 dormitori. Té com a annex el rentador 2º3º, situat 
en la planta tercera  amb accés per les zones comuns de l’edifici situat en la Rambla 
Sant Francesc 22, de superfície útil 1.62 m2 i 1.91 m2 de superfície construïda, que 
limita: al front, segons s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb zones comuns de l’edifici; esquerre, amb rentador 1º i al fons amb  zones 
comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb habitatge 2º porta única amb accés per la Rambla Sant Francesc 24; 
esquerre, amb l’habitatge 2º4º i al fons amb la projecció de la Rambla Sant Francesc.

Quota de participació: 4,66%

LOT 12

2º4º, habitatge situat en la planta segona porta quarta, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 42.93 m2 i 
54.93 m2 de superfície construïda més un balcó de superfície 3.01 m2. Està distribuït 
en rebedor, sala-menjador-cuina, bany i 2 dormitoris. Té com a annex el rentador 
2º4º, situat en la planta tercera  amb accés per les zones comuns de l’edifici situat en 
la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 1.40 m2 i 1.69 m2 de superfície 
construïda, que limita: al front, segons s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns 
de l’edifici; dreta, amb zones comuns de l’edifici; esquerre, amb rentador 2º2º i al 
fons amb  zones comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés, zones comuns de l’edifici i pati 
de ventilació; dreta, amb l’habitatge 2º 3º; esquerre, amb la finca situada a la 
Rambla Sant Francesc 20 i al fons amb la projecció de la Rambla Sant Francesc.

Quota de participació: 5,02%

LOT 13

2º única, habitatge situat en la planta segona porta única, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 24, de superfície útil 53.62 m2 i 
65.74 m2 de superfície construïda més un balcó de superfície 0.71 m2. Està distribuït 
en sala-menjador-cuina, bany, traster i 1 dormitori. Té com a annex el rentador 2º 
única, situat en la planta tercera  amb accés per les zones comuns de l’edifici situat 
en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 1.65 m2 i 1.86 m2 de superfície 
construïda, que limita: al front, segons s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns 
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de l’edifici; dreta, amb rentador 1º; esquerre, amb rentador 3º i al fons amb  zones 
comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb l’habitatge 2º 2º, 2º3º, pati de ventilació i zones comuns; esquerre, amb 
la finca situada a la Rambla Sant Francesc 26 i al fons amb la projecció del jardí 
posterior de l’edifici.

Quota de participació: 6,26%

LOT 14

3º única, habitatge situat en la planta tercera porta única, amb accés per les zones 
comuns de l’edifici situat en la Rambla Sant Francesc 24, de superfície útil 53.73 m2 i 
67.42 m2 de superfície construïda més un balcó de superfície 0.71 m2. Està distribuït 
en sala-menjador-cuina, bany, traster i 1 dormitori. Té com a annex el rentador 
3ºúnica, situat en la planta tercera  amb accés per les zones comuns de l’edifici situat 
en la Rambla Sant Francesc 22, de superfície útil 1.76 m2 i 2.42 m2 de superfície 
construïda, que limita: al front, segons s’accedeix amb porta d’accés i zones comuns 
de l’edifici; dreta, amb rentador 2º; esquerre, amb projecció exterior de l’edifici i al 
fons amb  zones comuns de l’edifici.

Limita: al front, segons s’accedeix, amb porta d’accés i zones comuns de l’edifici; 
dreta, amb pati de ventilació, zones comuns i teulades; esquerre, amb la finca situada 
a la Rambla Sant Francesc 26 i al fons amb la projecció del jardí posterior de l’edifici.

Quota de participació: 6,28%

1.2. Visita als immobles

La visita als immobles objecte d’aquest licitació es gestionarà per part del Servei 
d’Habitatge d’aquest ajuntament i les persones interessades podran concertar data i 
hora de visita mitjançant el correu electrònic habitatge@vilafranca.org, com a màxim 
7 dies abans de la finalització del termini per presentar ofertes.

1.3. Import de licitació 

El tipus de licitació per a cadascuna de les finques, de conformitat amb l’informe de 
valoració efectuat pels serveis tècnics municipals, és el següent:

Entitat Import licitació
Lot 1.- Traster núm. 1 + Oficina porta 1a + 
Local A

96.898,00 € més IVA

Lot 2.- Traster núm. 2 + Oficina porta 2a 191.911,00 € més IVA
Lot 3.- Local B 187.928,00 € més IVA
Lot 4.- Habitatge 1r 1a 148.740,00 € més IVA
Lot 5.- Habitatge 1r 2a 164.614,00 € més IVA

http://www.vilafranca.cat/validacio
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Lot 6.- Habitatge 1r 3a 122.305,00 € més IVA
Lot 7.- Habitatge 1r 4a 138.237,00 € més IVA
Lot 8.- Habitatge 1r única 147.084,00 € més IVA
Lot 9.- Habitatge 2n 1a 148.137,00 € més IVA
Lot 10.- Habitatge 2n 2a 166.237,00 € més IVA
Lot 11.- Habitatge 2n 3a 124.803,00 € més IVA
Lot 12.- Habitatge 2n 4a 137.245,00 € més IVA
Lot 13.- Habitatge 2n única 147.503,00 € més IVA
Lot 14.- Habitatge 3r única 147.577,00 € més IVA

L’import de licitació haurà de ser millorat a l’alça i no s’admetran ofertes per sota del 
tipus de licitació.

A aquests imports caldrà afegir l’IVA que correspongui en el moment de formalitzar la 
venda. A aquests efectes, i a títol orientatiu, es fa constar que, actualment l’IVA 
corresponents als habitatges és del 10% i el que correspon a locals, oficines i trasters 
és el 21%. Tampoc s’inclouen altres impostos que poguessin gravar l’operació.

Els immobles es transmeten lliures de càrregues i gravàmens

1.4. Naturalesa 

Aquest contracte té la qualificació de contracte privat, de conformitat amb l’article 9.2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
l’adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

1.5. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

1.5.1 De conformitat amb allò establert a l’art. 209 del TRLMRLC, aquest resta 
subjecte al principi de concurrència i la forma d’adjudicació serà la subhasta.

1.5.2 Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a aquesta licitació, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de 
publicitat, la licitació es publicarà en el Perfil del contractant d’aquest ajuntament 
(www.vilafranca.cat/licitacions).

1.6. Aptitud per contractar 

1.6.1 Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones naturals o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar

http://www.vilafranca.cat/validacio
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 No estar incurses en algunes de les prohibicions per a contractar recollides a 
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans 
establerts a l’art. 85 del mateix text legal.

 Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Els requisits de capacitat i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir 
en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de 
l’adjudicació i de formalització del contracte. 

1.6.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF  de l’empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.

2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

2.1. Presentació de documentació i de proposicions 

2.1.1 Les ofertes es presentaran telemàticament mitjançant el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (www.vilafranca.cat/licitacions ó 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/6242426 ), en el termini de 40 dies 
naturals  a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant.

En cas de persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb 
l’Administració i que no disposin de certificat digital, podran presentar les seves 
ofertes, en sobre tancat, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament, en 
horari d’atenció al públic, en el mateix termini indicat en l’apartat anterior.

2.1.5. Contingut dels sobres  

La documentació serà la mateixa per a cadascun dels lots.

SOBRE ÚNIC.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA ECONÒMICA

a) Declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 1 

b) Proposta econòmica que s’adjunta com Annex 2 

No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-les.

http://www.vilafranca.cat/validacio
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2.2. Mesa de contractació 

La mesa de contractació estarà formada per les següents persones:

President de la mesa

- Titular: Lourdes Sanchez López
- Suplent: Francisco Romero Gamarra

Vocals

- Titular: Eduard Marcó Alberti, Secretari de l’Ajuntament,
- Suplent: Francesc Giralt Fernández, representant assessoria 

jurídica

- Titular: Josep Maria Garcia Pascual, Interventor municipal
- Suplent: Jordi Pagès Bru, representant d’intervenció

- Titular: Eugenia Martinez Mesa, Cap del Servei de Planejament, 
llicències i habitatge

Secretària de la mesa

Titular: Emma Núñez Viñas
Suplent: Un funcionari/ària de la Corporació

2.3. Criteris d’adjudicació 

L’únic  criteri que es tindrà en compte, en cadascun dels lots, a l’hora de considerar 
quina és la proposició més avantatjosa serà el següent, avaluable de forma 
automàtica: 

 Oferta econòmica, fins a un màxim total de 100 punts 

La puntuació es calcularà per a cada lot aplicant la màxima puntuació a la millor 
oferta econòmica i puntuant proporcionalment la resta de les ofertes.

En cas d’igualtat en la puntuació de les proposicions presentades el desempat es 
dirimirà per sorteig.

2.3.1 Valoració de les ofertes 

La mesa valorarà les ofertes presentades de conformitat amb el criteri d’adjudicació 
avaluable de forma automàtica assenyalat a la clàusula 2.3 d’aquest plec de clàusules 
i farà la proposta d’adjudicació de cadascun dels lots en funció de l’oferta millor 
puntuada.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques dels licitadors implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de licitació, quan pugui resultar afectat el 
principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert 

http://www.vilafranca.cat/validacio
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quin és el preu realment ofert pel licitador i, per tant, impedeixin realitzar la valoració 
de les ofertes.

2.4.- Garanties

2.4.1 Garantia provisional

En el present expedient, de conformitat amb allò que disposa l'article 106 de la LCSP 
no s'exigeix la constitució per part dels licitadors de la garantia provisional.

2.4.2 Garantia definitiva

No s’estableix l’obligació de dipositar garantia definitiva atesa la naturalesa d’aquest 
contracte.

2.5. Adjudicació del contracte 

Un cop feta la proposta d’adjudicació per part de la mesa de contractació, l'òrgan de 
contractació adjudicarà cadascun dels lots objecte d’aquest contracte.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord  amb els criteris que figuren en aquest plec. En cas de quedar desert el 
procediment es publicarà en el perfil del contractant.

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà als licitadors i es publicarà en el 
perfil del contractant de l’ajuntament, indicant el termini en què s’haurà de procedir a 
la formalització del contracte.

A aquest efectes, s’enviarà, a d’adreça de correu electrònic que els licitadors hagin 
designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la 
notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.

2.6. Formalització i perfecció del contracte 

2.6.1  El contracte administratiu es formalitzarà dins dels 15 dies naturals següents a 
la notificació de l’adjudicació, excepte causa justificada de força major. 

2.6.2 Un cop formalitzat el contracte administratiu, l’Ajuntament comunicarà a 
cadascun dels adjudicataris la data per elevar aquest a escriptura pública autoritzada.

2.6.3 En cas que algun dels adjudicataris no formalitzi el contracte o l’escriptura de 
compravenda dins dels terminis establerts se’l declararà desistit amb perjudici del 
licitador i se li exigiran les corresponents responsabilitats i conseqüències legals i es 
procedirà a adjudicar el contracte al licitador que haig quedat en següent lloc. 

http://www.vilafranca.cat/validacio
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3.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

3.1. Despeses 

Els adjudicataris hauran de pagar tots els impostos que legalment gravin la 
transmissió, així com les altres despeses que impliqui, en particular les originades per 
la transmissió derivades de l’elevació d’aquesta a document públic notarial, així com 
la inscripció en el Registre de la Propietat.

3.2. Pagament 

El pagament del preu es realitzarà en la seva totalitat en el moment d’atorgament de 
la corresponent escriptura de compravenda davant de Notari autoritzat.

3.3. Obligacions de l’adjudicatari

En concret, seran obligacions de l’adjudicatari

a) El compliment de les condicions generals derivades de la normativa vigent i de 
les específiques contingudes en aquest plec de clàusules

b) L’acceptació del títol de propietat i de la superfície que resulti del títol de domini 
i del Registre de la Propietat

c) Comparèixer davant notari en la data establerta per a la signatura d’escriptura 
pública del contracte de compravenda

d) El pagament del preu d’acord amb el que s’estableix en aquest plec més 
l’Impost sobre el valor Afegit corresponent segons el que disposi la normativa 
vigent.

e) Inscriure la transmissió en el Registre de la Propietat, en el termini màxim de 
10 dies naturals a partir de la signatura de l’escriptura de compravenda.

f) El pagament de les despeses de formalització en escriptura pública del 
contracte de compravenda, d’inscripció en el Registre de la Propietat i, si 
s’escau, qualsevol altre despesa, tribut, arbitri o taxa que es derivi de la 
transmissió de la propietat de les finques objecte d’aquesta licitació.

g) Assumir les obligacions que resultin de les clàusules d’aquest plec o de 
disposicions legals o reglamentàries que resultin d’aplicació.

3.4. Facultats de l’Ajuntament

Són facultats de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, les següents:

a) A interpretar el contracte i resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 
suspendre la seva execució, i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta amb subjecció als requisits assenyalats a la llei.

http://www.vilafranca.cat/validacio
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b) A transmetre la propietat de cadascun dels 
immobles en les condicions establertes en aquest plec, lliure de tota mena de 
càrregues, ja siguin reals o personals

c) A percebre el preu acordat, en els termes 
establert a la clàusula corresponent d’aquest plec i d’acord amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatari

3.5. Resolució del contracte

Es considerarà causa de resolució del contracte la falta de pagament del preu o la no 
formalització del contracte, en els terminis i forma establerts en aquest plec de 
clàusules així com de les obligacions estipulades en el mateix.

De conformitat amb l’article 1454 del Codi Civil, qualsevol de les parts pot resoldre 
unilateralment el contracte. 

A aquests efectes serà d’aplicació a més del contingut d’aquest plec, les disposicions 
contingudes en el Codi Civil i en la resta de normes de dret privat que siguin 
d’aplicació.

3.6. Protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa de la 
Unió Europea  en matèria de protecció de dades, els licitadors queden informats de 
que les dades de caràcter personal que, en el seu cas, siguin recollits a través de la 
presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per a procedir a la 
contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir 
l’adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

Els interessats podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint un escrit a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, com entitat 
responsable del tractament.
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