CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT AL PASSEIG NADAL, NÚM.
28 DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, DESTINAT A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
D’ENTITATS DE LLEURE.

REUNITS
D'una part el senyor Jordi San José Buenaventura en la seva qualitat d'Alcalde
President de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i en representació de l'esmentat
Ajuntament, i assistit pel senyor Agustín Recio Romero, Secretari de la Corporació que
dóna fe de l'acte.
De l’altra part, la senyora Sandra Bocio Planell, amb DNI núm. 52193387Q, en
representació de FUNDACIÓ SINDICAT AGRÍCOLA SANT FELIU, FUNDACIÓ
PRIVADA, amb CIF G60682796 i domicili a efectes de notificacions al carrer Mossèn
Jacint Verdaguer, 86, baixos, de Sant Boi de Llobregat 08830, segons escriptura de
poders de data 4 de març de 2019 autoritzada pel Notari de la ciutat de Sant Feliu de
Llobregat, sr. Ignacio Ruisánchez Capelástegui, amb núm. de protocol 329.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar
el present contracte.
MANIFESTEN
I.- Que la FUNDACIÓ SINDICAT AGRÍCOLA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT,
FUNDACIÓ PRIVADA, és propietària d’una casa torre i d’un local, situats al
Passeig Nadal, número 28, de Sant Feliu de Llobregat, de superfície 370,75m2 i
177,50m2 respectivament.
II.- Que l’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, per acord de la Junta de
Govern Local, de data 8 de maig de 2019, ha adjudicat el contracte d’arrendament
del local ubicat al número 28 del Passeig Nadal d’aquesta ciutat, a la FUNDACIÓ
SINDICAT AGRÍCOLA SANT FELIU, FUNDACIÓ PRIVADA (CIF núm.
G60682796), d’acord amb els plecs de clàusules aprovats i l'oferta presentada,
expedient CAND2018000003.
III.- Les parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten
que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència
suficient per a subscriure el present contracte d’arrendament i pacten lliurement
d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- És objecte del present contracte d’arrendament el local ubicat al número
28 del Passeig Nadal d’aquesta ciutat, d’acord amb els plecs de clàusules aprovats per
l’Ajuntament i l'oferta presentada per l’arrendadora, per destinar-ho a la realització
d’activitats per a entitats de lleure o a seu social d’aquestes, com a mecanisme de
foment de l’associacionisme de les entitats de la localitat, que comporta el compliment
de finalitats d’interès general.
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SEGONA.- Aquest contracte es convé per un termini de DEU ANYS, establint com a
data d’inici del contracte l’1 de juny de 2019, essent la seva finalització el 31 de maig
de 2029.
TERCERA.- L’import de l’arrendament mensual s’estableix en VUIT-CENTS VUITANTA
SET euros amb CINQUANTA cèntims d’euro (887,50 €), IVA inclòs, amb el següent
desglossament: 733,47 € d’import mensual sense IVA, més 154,03 € d’IVA mensual al
21%.
Aquest contracte d’arrendament està sotmès a l’impost sobre el valor afegit (IVA) i
conseqüentment l’import total de cadascun dels rebuts de lloguer acreditarà
obligatòriament, segons el tipus legal aplicable en cada moment i de manera
automàtica, la quota de l’esmentat impost, que figurarà separat de la resta de
conceptes.
QUARTA.- La renda s’abonarà mensualment al compte titularitat de la part
arrendadora núm. IBAN ES73 0081 0054 1200 0121 4828, mitjançant els
procediments administratius establerts normativament aplicables a l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, i contra la presentació de la corresponent factura electrònica.
No obstant això, s’aplicaran DOS MESOS DE CARÈNCIA, atenent a l’oferta presentada,
per la qual cosa la primera renda es meritarà a partir del mes d’agost de 2019.
CINQUENA.- Les despeses derivades del subministrament d'aigua, gas i electricitat,
seran de compte de l'arrendatari.
SISENA.- Els tributs i taxes imputables al local (IBI, residus, gual,...), aniran a càrrec
de l’arrendadora.
SETENA.- L’arrendatari farà servir el local arrendat diligentment i serà per compte i
càrrec seu les despeses ocasionades pels desperfectes que es produeixin ja siguin
vidres, tancaments, i resta d’útils de les instal·lacions i el seu adient manteniment.
VUITENA.- L’arrendadora autoritza a l’arrendatari a efectuar les obres necessàries per
a adaptar el local a les activitats que s’hi vulguin desenvolupar en el mateix,
relacionades amb l’objecte del present contracte.
NOVENA.- De conformitat amb l’article 36 apartat 6, de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'arrendaments urbans, aquest Ajuntament queda exceptuat de l’obligació
de prestar fiança.
DESENA.- L’arrendatari a més s’obliga:
1. A no emmagatzemar o manipular en el local matèries incòmodes o insalubres, i
observar en tot moment les disposicions vigents.
2. A permetre l’accés al local a la propietat i als seus operaris o industrials, per a la
inspecció i comprovació de qualsevol classe d’obres o reparacions que afectin a
l’immoble.
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ONZENA.- El contracte es donarà per extingit un cop exhaurida la seva durada. A
aquests efectes, serà d'aplicació a més del contingut en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars regulador del contracte, les disposicions del Codi Civil, i les
altres de dret privat que siguin d'aplicació.
DOTZENA.- Aquest contracte té caràcter privat i es regirà pel que disposa el Plec de
Condicions Particulars, i per allò no previst, serà d'aplicació la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques; el Reglament de Béns de
les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, pel RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en allò que estigui
vigent; i en allò que no sigui contrari a la Directiva 2014/24 UE aplicable de forma directa
a partir del 18 d’agost de 2016 fins que no estigui transportada al Dret Nacional, i pel
Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública
en allò que resulti aplicable, així com pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya; pel Plec de
Clàusules Administratives Generals aplicable als contractes; supletòriament s'aplicaran
les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
I perquè quedi constància i en prova de conformitat, signen aquest contracte en la data
de la signatura.

L'ALCALDE,
[Firma01-01]

L'ADJUDICATÀRIA,

Jordi San Jose Buenaventura DNI 38058576Q (AUT)
31/05/2019 13:12:43

digitalmente
NOMBRE BOCIO Firmado
por NOMBRE BOCIO
PLANELL
PLANELL SANDRA SANDRA - NIF NIF 52193387Q
Fecha: 2019.05.31
52193387Q
11:23:13 +02'00'

EL SECRETARI,
[Firma02-01]

digitalment
Agustin Recio Signat
per Agustin Recio
Romero - DNI Romero - DNI
07781746H 07781746H (SIG)
Data: 2019.05.31
(SIG)
15:05:32 +02'00'
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