
 

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de juliol de 2018, va acordar 
aprovar la incorporació del local comercial núm 22 qualificat com a bé patrimonial, al 
procediment  d’adjudicació  directa d’arrendament  de locals comercials de Badia  del 
Vallès, aprovat per la Junta de Govern local de data 5 de maig de 2017 i prorrogat pel 
mateix òrgan en data 12 de desembre de 2017.

D’igual manera, es va acordar donar per vàlid el  Plec de clàusules administratives 
econòmiques i tècniques particulars  aprovat en data 5 de maig de 2017 i prorrogat en 
data 15 de desembre de 2017 que ha de regir el procediment d’adjudicació.

Per  tot  això  els  interessats  poden  presentar  les  seves proposicions  en  la  forma i 
termini previstos en el plec esmentat.

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació: 

a) Organisme: Ajuntament de Badia del Vallès

b)  Dependència  que  tramita  l'expedient:  Servei  de  Promoció  econòmica  i 
comerç de l'Àrea del Territori/ Secretaria general

c) Obtenció de documentació i informació:

1)  Dependència:  Oficina  d'Atenció  Ciutadana  i  Servei  de  Promoció 
econòmica i comerç 

2) Domicili: Av. Burgos s/n

3) Localitat i Codi Postal: Badia del Vallès 08214

4) Telèfon: 937182216

5) Telefax: 937182042

6) Correu electrònic: matavml@badiadelvalles.net

7) Adreça d'internet del Perfil de Contractant:

https://www.badiadelvalles.cat/seccio.php?id=34

8)  Data  límit  d'obtenció  de  documentació  i  informació:  Fins  al 
31/12/2018

d) Número d'expedient: 1793/2018

2. Objecte i  condicions dels contractes d'arrendament  privat  dels locals comercials 
propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès, qualificats com a béns patrimonials a 
l'Inventari de Béns municipal i lliures de càrregues, que a continuació es relacionen:

Núm. Adreça Ref. cadastral Superfície m2

(Altres: soterrani)

Cat. Preu lloguer 
mensual

(sense IVA)
Local Altres

22 C/ Porto, 21 5860903DF2956S00004WA 52 3ª 200,20 €
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a) Duració del contractes: Fins al 31 de desembre de 2029

b) Condicions econòmiques: Les establertes en el punt dos d’aquest anunci

c)  Despeses de Publicitat  i  anuncis:  Fins a un màxim de 75’00 € per cada 
adjudicatari

d) Condicions del contracte: Les establertes al Plec de condicions i al model 
annex específic

3. Tramitació i procediment:

a) Procediment: Adjudicació directa de conformitat amb l'article 107.1 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques

b) Criteris d'adjudicació: Varis criteris segons la clàusula vuitena del Plec de 
Condicions

c) Requisits de solvència dels interessats: Segons la clàusula sisena del Plec 
de Condicions

d) Presentació d'ofertes o proposicions de participació:

1) Data límit de presentació: Fins al 31 de desembre de 2018

2) Modalitat de presentació: Presencial o correu certificat

3)  Lloc  de  presentació:  Oficina  d'Atenció  Ciutadana;  Av.  Burgos  s/n, 
Badia del Vallès (08214)

4)  Forma  de  presentació:  Sobre  tancat  conforme  allò  previst  a  la 
clàusula setena del Plec de condicions

e)  Adjudicació i  formalització:  Una vegada complimentada per  l'interessat  la 
documentació  requerida  i  l'abonament  de  la  fiança  i  garantia  addicionals 
previstes, l'acord d'adjudicació i la formalització del contracte s'efectuaran en 
els terminis previstos a la clàusules novena, desena i  següents del  Plec de 
condicions

Badia del Vallès, 16 de juliol de 2018

L’Alcaldessa,

Eva Menor Cantador
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