
ANUNCI OFERTA D’ARRENDAMENT DEL LOCAL PROPIETAT DE L’AGRÍCOLA I 

SECCIÓ DE CRÈDIT “LA GINESTA” SCCL A LA PLAÇA CATALUNYA NÚMERO 2  

 

OBJECTE: Arrendament del local situat a la Plaça Catalunya número 2 de Ginestar, propietat 
de l’ Agrícola i Secció de Crèdit “ La Ginesta” S.C.C.L. 

 

DURACIÓ: Deu anys. 

 

ACTIVITAT: Única i exclusivament CAFE, BAR I/ O RESTAURANT. 

 

CONDICIONS DEL PROCEDIMENT D’ ADJUDICACIÓ: Els establerts al plec de condicions i que 
es pot consultar en el seu taulell d’ anuncis. 

 

PREU MINIM DE LA RENTA: Mínim 500 euros mensuals. 

 

DATA LIMIT PER PRESENTAR OFERTES: 15 de febrer de 2020. 

 

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: Les ofertes es podran presentar presencialment a les 
dependències de l’ Agrícola en horari de l’ establiment o per correu. 

En cas d’ enviar-se per correu, s’ haurà de justificar el comprovant d’ entrada en l’ oficina de 

correus i notificar-ho a l’ Agrícola via fax, correu electrònic o qualsevol altre mètode previ a 

la recepció del sobre. 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Es presentaran dos sobres amb la següent informació: 

 

SOBRE 1. Documentació general: 

- DNI en cas de persona física 
 

- CIF i còpia d’ escriptures de constitució i modificació de persona jurídica. 
 

- Poders de representació i DNI del representant. 
 

- Declaració d’ estar al corrent de pagament de la Seguretat Social i d’ Hisenda. 
 



- Compromís de fer front a les despeses i impostos derivats de la gestió del local i de 
contractació de la pòlissa d’ assegurança establerta als plecs. 

 

- Comunicació d’ alta en la activitat IAE i d’ alta en el règim especial d’ autonoms. 
 

- Curriculum Vitae. 
 

- Documentació acreditativa de solvència econòmica ( certificat de béns en propietat) 

 

SOBRE 2. Oferta econòmica 

 

APERTURA DE LES OFERTES. La mesa de contractació, dins dels cinc dies següents a la terminació 
del plaç de presentació de sol.licituts procederà a l’ apertura dels sobres. 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ. Establerts al plec de condicions. 

 

PLAÇ PER RESOLDRE. La Mesa de contractació, formada en els termes establerts en aquest plec, 

notificarà el resultat de l’ adjudicació a la proposta guanyadora en el plaç màxim de dos dies 

hàbils. 

 

 

 

 

 

 

Aquestes bases s’extenen a Ginestar el dia 28 de gener de 2020. 

 

 

 

 


