A J U N T A M E N T D E C A B R E R A D’A N O I A
FERNANDO DELGADO MORCILLO.- SECRETARI – INTERVENTOR ACCTAL. DE
L’AJUNTAMENT DE CABRERA D’ANOIA (l’Anoia)
CERTIFICA
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària realitzada el dia 8 de març de 2021 va
prendre, per unanimitat dels seus membres, els següents acords que copio literalment de
l’acta:
4.5.- Gabriel Medina Campos, en l’àmbit de les seves competències delegades a favor
d’aquest regidor per Resolució d’Alcaldia núm. 72/2020 de data 23 de setembre, presenta
a l’aprovació de Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte de
gestió indirecta dels serveis del Local Social de Castell de Cabrera, en la modalitat
d’arrendament procediment obert, redactat per part de la Secretaria municipal, de
conformitat amb el que preveu l'article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector Públic.
Art. 54, 55 i 59 del Decret 336/1988 de 17 d’ Octubre pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels Ens Locals.
Atès art. 234.3 del Decret 179/1995 del 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
Atès l’article 116 i 117 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de la Llei de contractes del
sector públic, que regula l’expedient de contractació, iniciació i contingut.
Atès que, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i també l’art. 60
del Reglament del patrimoni dels Ens Locals, és l'Alcaldia l'òrgan de contractació
competent.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, pren els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
tramitació ordinària, del contracte d’ arrendament del Local Social de Castell de Cabrera
de titularitat municipal, ubicat a l’Avinguda de Cabrera núm. 1043-1045 de Cabrera
d’Anoia, per a la prestació del servei públic sociocultural i de bar.
SEGON.- Aprovar la tramitació del present expedient de contractació com a conseqüència
de la necessitat d’iniciar la prestació del servei sociocultural i del servei de Bar del Local
Social de Castell de Cabrera, segons el compromís adquirit per l’equip de govern en cas
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que el projecte d’obrir en l’edifici del Local Social un Servei d’Atenció Integral a la gent
gran en l’Àmbit Rural (SAIAR) no fructifiqués.
TERCER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el
contracte de gestió indirecta dels serveis del Local Social de Castell de Cabrera, en la
modalitat d’arrendament procediment obert per a la prestació del servei públic
sociocultural i de bar.
QUART.- Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del present contracte
d’arrendament per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, donant ordre de
que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci de licitació en el perfil del
contractant d'aquest òrgan de contractació, a la Web municipal i al Tauler oficial
d’anuncis, perquè en el termini de 15 dies naturals següents es presentin les proposicions
que s'estimin pertinents.
I perquè així consti, als efectes oportuns i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació
de l’acta, segons el que disposa l’art. 206 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, lliuro aquest certificat amb el vist i plau de l’Alcalde, a
Cabrera d'Anoia, a data de la signatura

Vist i plau
L’Alcalde
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