AJUNTAMENT ALFORJA
ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 17 de juny de 2020,
mitjançant aquest anunci s’efectua i es dona publicitat a la convocatòria del concurs per
a l’alienació onerosa del bé immoble patrimonial propietat d’aquest Ajuntament, situat a
la Urbanització Hort d’en Serra, parcel.la 51 amb referència cadastral
0847906CF3604H0001KF, de conformitat amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: AJUNTAMENT ALFORJA
b) Dependència que tramita l’expedient: SECRETARIA
c) Obtenció de documentació i informació:
d)
e) 1) Dependència: Registre Municipal/ web municipal
2)Domicili: plaça Mercadal , 13
f) 3) Localitat i codi postal: Alforja, 43365
g) 4) Telèfon: 977.81.60.08
h) 5)Correu electrònic: especastillo@alforja.cat
i) 6) Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: www.alforja.cat
2. Objecte del contracte:
L'objecte del contracte és l'alienació per concurs del bé immoble patrimonial del
qual
és titular aquest Ajuntament, situat a la urbanització Hort d’en Serra, parcel.la 51, amb
referència cadastral 0847906CF3604H0001KF d'aquesta localitat, que no està destinada
directament a l'ús públic, ni afectat a un servei públic de la competència local, ni
l'aprofitament pel comú dels veïns, i que es descriu a continuació:
“Parcel.la 51, situada al carrer de les Deveses , 3 de la Urbanització Hort d’En
Serra d’aquest Municipi. Amb una superfície de 802 m2, que limita al nord amb la finca
52 adjudicada a l’Ajuntament d’Alforja, al sud amb finca 50, adjudicada a l’Ajuntament
d’Alforja ; al est amb amb vial nº 7 i a l’oest amb la riera. Amb referència cadastral
0847906CF3604H0001KF Inscrita al registre de la Propietat nº 1 de Reus a favor de
l’Ajuntament d’Alforja al tom 1797, llibre 110, foli 145, finca 4.326. Amb qualificació
urbanística de ciutat jardí.”
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. ordinària
b) Procediment: concurs
d) Criteris d’adjudicació
I.

Oferta econòmica més avantatjosa

•

Termini més breu per a iniciar l’ edificació de la parcel.la.
Pressupost base de licitació
EL TIPUS MÍNIM DE LICITACIÓ ÉS DE 38.824,82 euros més IVA.
Presentació de proposicions:

Es presentaran al Registre general de l’Ajuntament o en qualsevol de les formes
previstes al plec de clàusules.
Data límit de presentació: 20 dies des de publicació anunci al BOP de Tarragona.
6. Fiança Provisional:
Per poder participar al concurs s’haurà de dipositar fiança provisional del 10% del
tipus de licitació (sense IVA).
7. Obertura de proposicions:
A l’Ajuntament a les 18:30 hores del primer dimecres hàbil següent al de la
finalització del termini de presentació de proposicions.
8. Plec de clàusules:
A les oficines municipals de l’Ajuntament d’Alforja i en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament : http://www.alforja.cat.
9. Model de proposicions, requisits licitadors, i altra documentació exigida:
S’ajustarà al previst al plec de clàusules.

Alforja, a 19 de juny de 2020
L’Alcalde,
CPISR-1 C Joan
Josep Garcia
Rodriguez
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