Data de la sessió: 05/06/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N750/2018/000047. fitxa de l'Inventari número 535 afecta al
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge .
Descripció
Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives
particulars, així com la convocatòria de la licitació per a l 'adjudicació d'un contracte
d'arrendament de finca urbana per a ús diferent de l'habitatge, respecte al local
comercial número 1 del carrer Jaume I, número 1-15, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
Relació de fets i fonaments jurídics
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat és propietari de la finca següent :
Descripció: ELEMENT NÚMERO VINT-I-DOS.- Local comercial en la planta baixa de
l’escala C. De l’edifici en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), “Can Boneu”, amb front al
carrer Jaume I, on li correspon els números 1 a 15 de policia; carrer Major, on li
correspon els números 53 a 57 de policia i carrer Joan Bardina on li correspon els
números 54 al 58 de policia. És el local comercial número UN i té el seu accés
directament des del carrer Jaume I.
Superfície útil: cent metres i cinquanta-nou decímetres quadrats (100,59 metres
quadrats), sense distribució .
Llindars: prenent com a referència el carrer Jaume I.; front, aquest carrer; dret des
d’aquest front, en part, habitatge porta segona de la planta baixa de l’escala “B” i en
part local comercial número dos; Esquerra, carrer Major; fons en part habitatge porta
segona de la planta baixa de l’escala “B”, en part elements
Coeficient de l’escala C: Dinou sencers i vint-i-set centèsims per cent (19,27%).
Coeficient general: Quatre sencers i nou centèsims per cent (4,09%).
Títol: És propietat de l’Ajuntament per títol de cessió del 10% d’aprofitament urbanístic
del sector de Can Boneu, segons el projecte de Reparcel.lació aprovat en data
18/12/2006 i lliurat un cop edificat mitjançant escriptura pública atorgada davant del
Notari Sr. Àngel Querol Sancho, en data 12/02/2009, núm. 216 del seu protocol.
Dades Registrals: Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, al Volum 1.918,
llibre 1.259, foli 186, finca número 48.796.
Dades Inventari Municipal: Consta a l’Inventari de Béns Immobles i drets reals amb el
número de fitxa 535 (afecte al PMSH).
Referència Cadastral: 9978232DF1797H0022OK.
En data 21/05/2019 per la Unitat d’atenció a empreses i emprenedors, s'emèt informe
de conveniència i oportunitat de la cessió local comercial número 1 de la finca del
carrer Jaume I, número 1-15 de Sant Boi de Llobregat que inclou les necessitats
administratives a satisfer, així com l'import de la renda mínima a exigir, sense l'IVA
corresponent, calculat respecte a cinc (5) anys, -términi mínim del contracte- sense
incloure despeses, ni increments per IPC, ni reduccions.
S’ha elaborat el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació
així com el contracte a subscrure.
En data 21/05/2019 per la Unitat de Patrimoni s'emet informe, amb el vist-i-plau del
Secretari.
Fonaments jurídics:

Article 219.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que l'arrendament i
qualsevol altra forma de cessió d'ús dels béns patrimonials s'ha de fer per mitjà de
subhasta pública o, excepcionalment, per concurs.
Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), sobre el contingut de l'expedient de contractació.
Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació.
Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars .
Articles 156 a 158 de la LCSP, sobre el procediment obert.
Article 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació.
Article 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil de
contractant.
Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de
contractació en les entitats locals.
Disposició addicional tercera de la LCSP, sobre les normes específiques de contractació
pública en les entitats locals.
Decret Legislatiu
d’urbanisme;

1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme;
i
La Llei 29/94, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans (LAU); i

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 31/05/2019;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern
Local pel decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre
delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la
corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord
PRIMER: Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars per a
l’adjudicació d'un contracte d’arrendament de finca urbana per a ús diferent del
d’habitatge, respecte al local comercial número 1 de la finca del carrer Jaume I, número
1-15 de Sant Boi de Llobregat, que es durà a terme mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
SEGON: Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte d’arrendament referit,
mitjançant procediment obert, amb subjecció al plec abans aprovat. El termini per a la
presentació de les proposicions serà de tres (3) mesos, comptadors a partir de l'endemà
de la data de publicació de l'anunci de licitació del contracte al perfil de contractant, per
tal que els possibles interessats hi concorrin.

TERCER: Publicar l'anunci de licitació, el plec, els informes justificatius de la necessitat i
el present document a la web municipal -perfil de contractant-.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
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