
 

 

 

ANUNCI 

El Ple de l’Ajuntament de 10 d’agost d’enguany, adoptà l’acord d’aprovar 
inicialment i de sotmetre a informació pública durant un termini de deu dies 
hàbils, el plec de condicions per a l’adjudicació del contracte d’arrendament 
del bé patrimonial  “Casa del mestre de Fórnols, i simultàniament s’obre un 
plaç de vint dies hàbils a partir del dia següent d’aquesta publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació d’ofertes mitjançant  
concurs,  de conformitat amb el plec de condicions aprovat definitivament a 
la mateixa sessió 
 
Durant el termini d’informació públic, l’expedient podrà ser examinat a les 
oficines municipals, qualsevol dia feiner entre les  9 i les 14 hores. 
 
Les dades d’aquesta licitació són les següents: 
 
1. Entitat adjudicadora 

 a) Organisme: Ajuntament de La Vansa i Fórnols 
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
 c) Número d’expedient: ARR-1/2020 
 
2. Objecte del contracte 

 a) Descripció de l’objecte: Arrendament de l’habitatge de titularitat 
municipal “Casa del Mestre de Fórnols”. 
 b) Duració: Mínim 1 any, màxim 5 anys 
 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

 a) Tramitació: Ordinària 
 b) Procediment: Obert 
 c) Forma: Concurs 
 
4. Cànon del contracte 
 
El canon o preu d’arrendament del contracte serà de 250,00 €  
 
5. Garanties  
 
Garantía Definitiva: 500 euros, corresponent a dues mensualitats 
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6. Obtenció de documentació i informació 

 a) Entitat: Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
 b) Domicili: Plaça Daniel Camps, s/n 
 c) Localitat i codi postal: 25717 SORRIBES DE LA VANSA 
 d) Telèfon: 973370368 
 e) Fax: 973370312 
 f) Data límit d’obtenció de documents i informació: Dia abans de la 
finalització del ternmini de presentació de les ofertes econòmiques. 

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació 

 a) Data límit de presentació: 20 hàbils posteriors al dia de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 b) Documentació que integrarà les ofertes: s’assenyala a la clàusula 

novena del plec de condicions: 
 c) Lloc de presentació 
  1) Entitat: Ajuntament de La Vansa i Fórnols 
  2) Domicili: Plaça Daniel Camps, s/n. 
  3) Localitat i codi postal: 25717 Sorribes de la Vansa 
  
8. Obertura de les ofertes 

 a) Entitat: Ajuntament de La Vansa i Fórnols 
 b) Domicili: Plaça Daniel Camps, s/n. 
 c) Localitat: Sorribes de la Vansa_ 
 d) Data: El que s’assenyala al plec de clausules 
 e) Hora: El que s’assenyala al plec de clausules 
 
9. Portal informàtic o pàgina web on figurin les informacions relatives a la 
convocatòria o on es puguin obtenir els plecs 
 
Sorribes de la Vansa, 29 de setembre de 2020 
 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Camps Torrens 
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