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ANUNCI 
 
De l’Ajuntament de Josa i Tuixén pel qual es fa pública la licitació d'un contracte 
d’obres (exp. CPO-04-2020): 
 
1. Entitat adjudicadora: 
a) Organisme: Ajuntament de Josa i Tuixén 
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria intervenció 
c) Número d'expedient: CPO-02-2020 
d) Adreça d'internet del perfil de contractant: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&keyword=josa&idCap=2064980&ambit=& 
  
 
2. Objecte del contracte. 
a) Tipus de contracte: Privat d’Administració Pública 
b) Descripció: “Arrendament de l’Alberg de joventut – Centre Cívic de Can Cortina”. 
c) Admissió de pròrroga: Sí. 
d) Divisió en lots: No. 
e) Lloc d’execució: Tuixent (Josa i Tuixén) 
f) Durada del contracte: Anual, prorrogable fins a 10 anys. 
g) Codi CPV: 70130000-1 
 
3. Tramitació i procediment. 
a) Tramitació: Ordinària, amb mesures de gestió eficient. 
 
b) Procediment: Obert amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
c) Criteris adjudicació: 
 

Preu ofert          50 punts (50 %)  
Memòria de l’activitat       50 punts (50 %) 
 
SUMA                                                                   100 punts(100%) 

 
d) Termini de presentació d’ofertes: dimarts 27 d’octubre de 2020 a les 23:59. 
 
e) Data d’obertura de sobres: 

- Els sobres A i B, seran oberts, de forma conjunta, en data dijous 29 
d’octubre de 2020 a les 11:30 hores. 
 
- La data de l’entrevista i l’obertura del darrer sobre es comunicaran als 
licitadors a partir de la data de l’anterior obertura, un cop realitzats possibles 
requeriments i valorades les anteriors proposicions.   
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4. Valor estimat del contracte: 62.136,00 euros 
 
5. Pressuposto base de licitació. Import net : 62.136,00 € + IVA(21%) 13.048,56 €  
 
Import total 75.184,560 euros. 
 
 
Tuixent, 17 de setembre de 2020 
  
 
L’Alcaldessa 
Marta Poch Massegú 
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