Plec de prescripcions tècniques per contractar l’arrendament d’un
terreny al Casc Urbà de Sencelles per esser destinat a l’ús de terreny per
a aparcament.
L’objecte d’aquest contracte és l’arrendament d’un terreny l’ús del qual es
destinarà a aparcament situat a la localitat de Sencelles, conforme amb el
següent clausulat:
PRIMER.- REQUISITS MÍNIMS: Sòl urbà, accesible des de la via pública,
practicable, net de residus. El compliment o incompliment dels requisits mínims
será objecte d’Informe dels Serveis Tècnics Municipals.
SEGON: ADEQUACIÓ PRÈVIA. Els treballs d’adequació prèvia per tal de
complir els requisits mínims, van a càrrec de la part propietària, si bé serà
possible que els treballs siguin realitzats per l’Ajuntament, a càrrec del número
de mensualitats de lloguer precises, segons detalli l’informe de valoració i
liquidació de les tasques d’adequació realitzat pels Serveis Tècnics Municipals,
per tal de garantir la correcta eficiència econòmica dels recursos municipals.
TERCER.- Haurà d’estar lliure de càrregues
desenvolupament dels usos desitjats, públics.

que

impedeixen

el

QUART.- Es podran realitzar les obres pertinents per adaptar-lo per tal de
garantir la seguretat dels usuaris, el benestar de la societat i la protecció del
medi ambient, havent adaptar-se al realitzar un canvi d'ús del terreny, si fos el
cas. Les obres realitzades quedaran a disposició de la propietat.

Per una altra part la documentació que ha d'incloure el sobre per a la seva
correcta presentació, es la següent:
SOBRE A ( ANNEX I, ANNEX 2)
SOBRE B (ANNEX 3)

ANNEX 1
Declaració responsable sobre la titularitat del terreny/solar
(nom
i
llinatges),
amb
DNI....………............,
amb
domicili
a...............................................,
c/………………..…………………….........
número……..……, CP………………, i telèfon………………..…, correu
electrònic………………………………………………………….. DECLAR:
Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser adjudicatari/adjudicatària del contracte de lloguer d’un terreny al Casc Urbà
de Sencelles per esser destinat a l’ús de terreny per a aparcament.
Que
declar
responsablement
que
el
solar/terreny
situat
…………………………………………………………,
amb Ref. Cadastral …………………………………………………..
és de la meva titularitat, o el poder suficient per contractar és el següent:

Sencelles, .....

Signatura

a

ANNEX 2
Descripció del solar, amb atenció als criteris objectius detallats a la
clàusula 5.3.2 (b,c,d): ubicació, distància, estat…

(nom
i
llinatges),
amb
DNI....………............,
amb
domicili
a...............................................,
c/………………..…………………….........
número……..……, CP………………, i telèfon………………..…, correu
electronic …………………………………………………………. DECLAR:
Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser adjudicatari/adjudicatària del contracte de lloguer d’un terreny al Casc Urbà
de Sencelles per esser destinat a l’ús de terreny per a aparcament.
Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de l’empresa
…………………………………………………..........amb
NIF/CIF………………………), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i
a les condicions estipulades en els plecs de clàusules administratives.
Que el terreny que oferesc és el següent (descripció, estat, situació, ref.
cadastral…)
-

Sencelles, .....

Signatura

-ANNEX 3
Oferta econòmica
(nom
i
llinatges),
amb
DNI....………............,
amb
domicili
a...............................................,
C/..…………………………..………….....
número……..……, CP………………, i telèfon………………..…, correu
electrònic ……………………………………………………………..DECLAR:
Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser adjudicatari/adjudicatària del contracte de lloguer d’un terreny al CASC
URBÀ DE SENCELLES per esser destinat a l’ús de terreny per a aparcament.
I altres usos municipals.
Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de l’empresa
…………………………………………………..........amb
NIF/CIF………………………), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i
a les condicions estipulades en els plecs de clàusules administratives i de les
clàusules del Plec de prescripcions tècniques del contracte, pels imports
següents:
Oferta econòmica Preu mensual(exclòs l’IVA) IVA Total (inclòs l’ IVA)
………………, …….. de ………………………….. de …………
(lloc, data i signatura del licitador/a)

