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Na Gemma Álvarez Martínez, secretària accidental de l’Ajuntament de Cabrils,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 1 d’abril de 2019, ha adoptat per
unanimitat l’acord, el qual literalment és com segueix:

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient número 511/2019: Plecs de clàusules i expedient de contractació per l’adquisició en
règim de lloguer d’un bé immoble local
2.- ANTECEDENTS

En data 5 de març de 2019, va sortir publicat l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de
la Corporació, finalitzant el termini per presentar pliques el dia 20 de març de 2019,
transcorregut el qual no s’ha presentat cap oferta.
3.- FONAMENTS JURÍDICS
D’acord amb el que disposa l’article 150.3.II de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant, LCSP), a contrario sensu.
Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern
Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 675/2015, de data 18 de juny de 2015 (BOP de data 30 de juny de 2015).
4.- CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, i a proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Declarar deserta la licitació mitjançant procediment obert del contracte per l’adquisició
en règim de lloguer d’un bé immoble local per activitats de promoció municipal.
Segon.- Publicar aquest acord al Perfil del contractant de la Corporació.
Tercer.- Incoar novament l’expedient de licitació de l’esmentada contractació.”
Que el resultat de la votació va ser el següent: 4 vots a favor de la Il·lma. Sra. Avelina Morales
Serra, el regidor Sr. Oriol Gil Tomàs, el regidor Sr. Manel Pérez García i el regidor Sr. Francesc
Xavier Badia Campos.
I, perquè consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa Presidenta, a reserva del que resulti de l’aprovació de l’acta, d’acord amb el que disposa
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En data 19 de febrer de 2019, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2019-0192, es va resoldre
aprovar els plecs de clàusules i la convocatòria del concurs per licitar la contractació per
l’adquisició en règim de lloguer d’un bé immoble local per activitats de promoció municipal, atès
la propera finalització del contracte privat d’arrendament de l’espai situat a la planta primera de
la finca propietat de la Societat La Concòrdia, situada al carrer Torrent Roig, núm. 5 de Cabrils.

Cabrils, 3 d’abril de 2019
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l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals.
Vist i plau,
L’alcaldessa,
Avelina Morales Serra

