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Ajuntament d’Almoines
Edicte de l’Ajuntament d’Almoines sobre arrendament 
solar municipal sector 3 industrial.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament d’Almoines, en sessió de data 26 de maig de 
2016, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que ha de regir en el contracte d’arrendament de l’immoble de pro-
pietat municipal i, qualificat com a bé patrimonial, situat al polígon 
industrial d’Almoines S-3, AYTO-IB, per procediment obert per 
mitjà de subhasta.
La qual cosa s’exposa al públic, per un termini de quinze dies, a 
l’efecte de que puguen presentar-se proposicions.
1.- Objecte del contracte. Arrendament solar ús industrial i comple-
mentaris
2.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Ordinària.Procediment obert i subhasta
3.- Tipus a l’alça de licitació.
Import total: 14.400,00 euros anuals.
4.- Garanties.
1 a) Provisional: 432,00 euros
2 b) Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació.
5.- Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament d’Almoines
 b) Domicili: Plaça Major 2
c) Telèfon i fax: 962804214 i 962804321.
d) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals 
a comptar des del següent a este anunci al BOP de València. 
6.- Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del se-
güent a este anunci al BOP de València.
b) Documentació a presentar: en el plec de condicions.
c) Lloc de presentació: Ajuntament d’Almoines, Plaça Major 2. 
Registre General.
7.- Obertura de les ofertes.
 a) Entitat: Ajuntament d’Almoines
b) Domicili: Plaça Major 2
c) Localitat: Almoines
d) Data i Hora: La que assenyale l’alcalde-president. 
8.- Gastos d’anuncis: A càrrec de l’adjudicatari.
9.- Model de proposició.
Es presentarà conforme el model següent:
“PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’IMMOBLE MU-
NICIPAL SITUAT A LA INTERSECCIÓ DELS CARRERS DELS 
PEDRAPIQUERS AMB LA C/ DELS PINTORS D’ALMOINES”
____,amb domicili a efecte de notificacions en ____,c/ ____,núm. 
____,amb DNI núm. ____,en representació de ____, assabentat de 
la convocatòria per a adjudicar el contracte d’arrendament de 
l’immoble propietat de l’Ajuntament d’Almoines, ubicat en la inter-
secció dels carrers Dels Pedrapiquers amb el carrer Dels Pintors 
d’Almoines, manifesta que coneix i accepta el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regix la dita adjudicació i oferix per 
l’esmentat arrendament la quantitat de ____ € anuals, més l’IVA que 
siga exigible. Lloc, data i firma.”
Almoines, 1 de juny de 2016.—L’alcalde, Juan Cardona Bertó.
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