
MODEL  DE  SOL·LICITUD  PER  L'OBTENCIÓ  DE  PLACES  D'APARCAMENT 
RELATIVES  A  L'EXPEDIENT  “ALIENACIÓ  DE  PLACES  D'APARCAMENT  DE 
L'EDIFICI WALLIS 24, PLANTES SOTERRANI -1 I SOTERRANI -2, AMB ACCÉS AL 
CARRER DE PERE FRANCÈS, NÚM. 7-9”, FASE III” MITJANÇANT ADJUDICACIÓ 
DIRECTA TENINT EN COMPTE L'ORDRE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

En/Na  .....................................................................,  (nom  i  cognoms),  amb 
D.N.I.  Núm.  ........................................,  major  d'edat,  amb  domicili 
a  ...............................,  carrer  ....................,  número  ...........................,  CP .............., 
telèfon de contacte ......................, i fax ....................., actuant en nom propi (o de la 
empresa ...............................)

DECLAR

1) Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s'exigeixen per a 
poder ser adjudicatari del contracte  ALIENACIÓ DE PLACES D'APARCAMENT DE 
L'EDIFICI WALLIS 24, PLANTES SOTERRANI -1 I SOTERRANI -2, AMB ACCÉS AL 
CARRER DE PERE FRANCÈS, NÚM. 7-9”, FASE III”, acceptant-los íntegrament.

2)  Que  hem  compromet  en  nom  propi  (o  en  nom  i  representació 
de ...................................), a adquirir amb subjecció estricta als requisits i condicions 
estipulats a les bases i a la resta de la documentació que té caràcter contractual, les 
següents places d'aparcament i oferint els imports que es determinen a continuació:

PLACES 
D'APARCAMENT  

 T IPUS MÍNIM DE 
LICITACIÓ

PREU OFERTAT

S1-26 26.500,00 €
S1-70 28.000,00 €
S1-80 28.000,00 €
S1-76 30.000,00 €
S1-65 37.400,00 €
S1-44 38.400,00 €
S2-11 22.300,00 €
S2-17 24.200,00 €
S2-75 25.500,00 €

S2-80 25.500,00 €

S2-71 26.800,00 €
S2-72 26.800,00 €
S2-73 26.800,00 €
S2-74 26.800,00 €
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S2-65 36.500,00 €
S2-44 37.000,00 €
S2-66 37.000,00 €
S2-32 38.000,00 €

*Places d'aparcament per a motocicletes:

PLACES 
D'APARCAMEN
T  

 T IPUS MÍNIM DE 
LICITACIÓ

PREU OFERTAT

S2-M2 5.000,00 €

*Places d'aparcament per a persones amb problemes greus de mobilitat: 

PLACES 
D'APARCAMEN
T 

 T IPUS MÍNIM DE 
LICITACIÓ

PREU OFERTAT

S1-32 35.000,00 €
S2-45 32.000,00 €
S2-33 33.000,00 €

3) Que als efectes oportuns, s'acompanya la següent documentació (posar X 
on calgui):
a) Document Nacional d'identitat, NIF, passaport o targeta de residència ......
b) NIF/CIF de l'escriptura de constitució i/o modificació .......
c) Document acreditatiu de la representació (en el seu cas) .......
d) Declaració responsable conforme model Annexe V de les Bases .......
e) Taló bancari per valor de 500 euros a nom de l'Ajuntament d'Eivissa .......
f)  Per a les persones estrangeres, declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats 
i Tribunals de les Illes Balears de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de 
manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre .......
g) En cas d'optar a places d'aparcament per a persones amb problemes greus de 
mobilitat: certificat de la condició de discapacitat (IBAS) .......
 
Firma del licitador

Eivissa, a ............. de ................ de 2013
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