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Núm. 4453
AJUNTAMENT D’OGASSA
Anunci de convocatòria de licitació d’arrendament d’un bé immoble
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data divuit de juny
de dos mil setze, va aprovar la convocatòria de licitació de l’expedient de contractació per a l’arrendament del bé immoble patrimonial
anomenat Can Llorens o Can Peira. Per la qual cosa s’anuncia la
seva licitació, amb les condicions següents:
Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament d’Ogassa
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Objecte del Contracte:
a) Descripció de l’objecte: Adjudicació, en règim d’arrendament,
d’un habitatge.
b) Termini de l’arrendament: 15 anys, prorrogable anualment amb
un màxim de cinc pròrrogues.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: únic criteri d’adjudicació, el preu més alt
Fiança: Equivalent a una mensualitat de la renda d’arrendament
que en resulti.
Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d’Ogassa
b) Domicili: Av. de les Mines, 13
c) Localitat i codi postal: Ogassa - 17861
d) Telèfon: 972720380
e) Fax: 972721315
f) Correu electrònic: ogassa@correugi.cat
g) Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
Requisits específics
a) Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals posteriors a la pu-
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blicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla la clàusula
novena del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament d’Ogassa (secretaria)
Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura del sobre 1 serà el tercer dia hàbil posterior a la
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les
12:00 hores a la Sala de Plens de la corporació. L’acte d’obertura
del sobre 2 serà en el termini de set dies hàbils posteriors a la finalització del termini de presentació de les posposicions, a les 12:00
hores a la Sala de Plens de la corporació.
Despeses anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran
a càrrec dels adjudicataris.
Els models de proposicions per participar a la licitació i les demés
circumstàncies de la licitació consten en el Plec de condicions que
obra a l’ajuntament i al perfil de contractant de la pàgina web de
l’ajuntament.
Ogassa, 24 de maig de 2016
Josep Tremps i Bosch
Alcalde
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