PLEC DE CONDICIONS PER A L'ALIENACIÓ DE BÉNS MOBLES NO UTILITZABLES PROPIETAT DEL
CONSORCI BESÒS TORDERA
CLÀUSULA PRIMERA - Objecte del Contracte
Constitueix l’objecte del contracte l’alienació per aquest Consorci mitjançant adjudicació directa dels tres (3) vehicles de
la marca Renault, model Kangoo dci 1,5 CV90 matriculats a 2007 amb les característiques que es detallen en l’apartat
de descripció per a cada vehicle, declarats béns mobles no utilitzable de propietat del Consorci Besòs Tordera, les
característiques dels quals són les següents:

LOT 1- PREU 800€ + IVA

MARCA: KANGOO
MODEL: DCI 1.5 D 90 CV 2007
KILÒMETRES: 30.645 (17.07.18)
ITV : FINS DESEMBRE DEL 2018
CORRETJA DISTR. CANVIADA: SI
BOLA REMOLC : SI
MATRICULA : 2777FZR
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LOT 2- PREU 800€ + IVA

MARCA: KANGOO
MODEL: DCI 1.5 D 90 CV 2007
KILÒMETRES: 131.831 (17.07.18)
ITV : FINS DESEMBRE DEL 2018
CORRETJA DISTR. CANVIADA: SI
BOLA REMOLC : NO
MATRICULA : 4113 FYV
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LOT 3- PREU 800€ + IVA

MARCA: KANGOO
MODEL: DCI 1.5 D 90 CV 2007
KILÒMETRES: 90.238 (17.07.18)
ITV : FINS DESEMBRE DEL 2018
CORRETJA DISTR. CANVIADA: SI
BOLA REMOLC : SI
MATRICULA : 7931 GBB

El béns a alienar tenen la condició de no utilitzables, i d’acord amb l’article 13 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, seran els que, pel seu deteriorament, depreciació o estat
deficient, són inaplicables als serveis gestionats o a l’aprofitament normal, atesa la seva naturalesa i destí.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal i com estableix l’article 9.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
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CLÀUSULA SEGONA - Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d’adjudicació serà l’adjudicació directa, que es justifica pels motius següents:
Es consideraran no utilitzables els béns que, pel seu deteriorament, depreciació o estat deficient, són inaplicables als
serveis locals gestionats o a l’aprofitament normal, atesa la seva naturalesa i destí.
CLÀUSULA TERCERA - Perfil del Contractant
Amb el fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sens
perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Consorci compta amb el Perfil del Contractant al que es
tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.besos-tordera.cat
CLÀUSULA QUARTA - Tipus de Licitació
El tipus de licitació a l’alça és el de:
Lot-1......... 800€ + IVA
Lot-2......... 800€ + IVA
Lot-3......... 800€ + IVA
El preu resultant s’abonarà en el moment de la signatura del contracte mitjançant xec bancari.
CLÀUSULA CINQUENA - Òrgan de Contractació
A la vista dels imports dels contractes, l’òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de
conformitat amb els Estatuts del Consorci serà el President.
CLÀUSULA SISENA - Acreditació de l’aptitud per a contractar
Podrà presentar oferta, per sí mateix o per mitjà d’un representant, la persona física ó jurídica que tingui plena capacitat
per a fer-ho i no estigui incursa en prohibicions per a contractar.
1. La capacitat d’obrar del licitador s’acreditarà:
a) Si es tracta d’una persona física, mitjançant la fotocopia compulsada del document nacional d’identitat.
b) Si es tracta d’una persona jurídica, mitjançant la fotocòpia compulsada del CIF i l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els que constin les normes per les que es regula la seva activitat,
degudament inscrits, si escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de la que es
tracti.
CLÀUSULA SETENA - Presentació de l'Oferta
L’oferta es presentarà a les oficines del Consorci, Av. Sant Julià, 241 en horari d’atenció al públic, en el termini de 10
dies comptats des de la publicació a la web del Consorci www.besos-tordera.cat .
L’oferta pot presentar-se per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels
llocs establerts a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Quan l’oferta s’enviï per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant el
número de l’expedient, el títol complet de l’objecte del contracte i el nom del candidat.
L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant diligència estesa en el mateix
document pel secretari municipal. En tot cas, transcorreguts els deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi
rebut la documentació, no serà admesa.
El licitador no pot presentar més d’una oferta.
La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada pel licitador de les clàusules del present Plec.
L’oferta per a prendre part en la negociació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel candidat i amb indicació
del domicili a efectes de notificacions, en els que es farà constar la denominació del sobre i la llegenda “Oferta per a
l’alienació del bé moble no utilitzable ____________” La denominació dels sobres és la següent:



Sobre A: Documentació Administrativa.
Sobre B: Oferta Econòmica.

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, conforme a la legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació numerada dels mateixos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador.
b)

Documents que acreditin la representació.

— Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del poder de
representació, validat pel Secretari del Consorci.
— Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui
legalment exigible.
— Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar fotocòpia compulsada
administrativament o testimoni notarial del seu document nacional d’identitat.
c) Si escau, una direcció de correu electrònic on efectuar les notificacions.
d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
— Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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SOBRE «B»
OFERTA ECONÒMICA
Es presentarà conforme al model següent:
“D. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions _____________, c/
____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’Entitat ___________________,
amb CIF núm. ___________,
assabentat de l’expedient per a l’alienació del bé moble no utilitzable ___________mitjançant adjudicació directa,
anunciat en el Butlletí Oficial de la Província núm. ___, de data _______, i en el Perfil del Contractant, faig constar que
conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a
dur a terme l’objecte del contracte per l’import de _________________ euros.
____________, ___ de ________ de 20__.
Signatura del licitador,
Signatura: _________________”.
Documents que permetin a l’òrgan de contractació valorar les condicions de l’oferta.
CLÀUSULA VUITENA - Obertura de l'Oferta
L’òrgan de contractació qualificarà la documentació administrativa continguda en els sobres «A» concedirà un termini
no superior a 5 dies per a que el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observades en la
documentació presentada.
Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen del sobre «B» i posteriorment a l’adjudicació del contracte.
L’adjudicació ha de ser motivada i es notificarà al candidat o licitador.
CLÀUSULA NOVENA - Fiança
No aplica.
CLÀUSULA DESENA - Pagament
El pagament es realitzarà simultàniament a la signatura del contracte, mitjançant xec bancari.
CLÀUSULA ONZENA - Formalització del Contracte
El contracte es formalitzarà en un document administratiu, en el que es transcriuran els drets i deures d’ambdues parts
que han estat enumerats en aquest Plec. Qualsevol de les parts pot sol·licitar l’elevació a escriptura pública del
contracte, sent en aquest cas a càrrec seu les despeses que s’originin.
CLÀUSULA DOTZENA - Règim jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i adjudicació es regirà per l’establert en aquest Plec, i per a allò
que no prevegi, serà d’aplicació el Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques; el Reial decret 1372/1986, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals; els principis extrets de la legislació continguda
a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i les seves disposicions de desenvolupament, per a resoldre els dubtes
i llacunes que es puguin presentar; supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Quant als seus efectes i extinció, es regirà per les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent pel coneixement de les qüestions que es suscitin en
relació amb la preparació i adjudicació d’aquest contracte.
L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació
amb els efectes, compliment i extinció del contracte.
Granollers, a data de signatura electrònica.

El President
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