En data 5 de setembre de 2018 va publicar-se l’anunci de licitació al Perfil del
contractant, mitjançant la Plataforma de Contractació Pública, finalitzant el termini de
presentació d’ofertes el dia 20 de setembre de 2018.
En data 21 de setembre de 2018, el Sr. Marc Agell Boadella ha presentat una
reclamació perquè, l’anunci de licitació no havia estat degudament publicat a la pàgina
web de l’Ajuntament.

Vistos els antecedents i vistes les competències que em van ser conferides per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015,
RESOLC
1. PUBLICAR de nou l’anunci de convocatòria de la licitació del procediment
d’alienació per subhasta del bé patrimonial de titularitat municipal situat al
carrer Església, núm. 7, de Premià de Dalt, inscrita a l’inventari de béns de
l’Ajuntament amb el número 598, amb referència cadastral
4955308DF4945N0001SE, en el perfil del contractant de l’òrgan de
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Vist que s’ha comprovat que a causa d’un error informàtic el Perfil del Contractant que
apareix a la web municipal no s’havia actualitzat amb el contingut de la Plataforma de
Contractació Pública, la qual cosa va provocar una indefensió per part dels ciutadans
que no consultaven directament la Plataforma.
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Registre de la Propietat núm. 2, de Mataró
Tom: 3016
Llibre: 131, de Premià de Dalt.
Foli:
122
Finca: 625
IDUFIR: 08094000316690
Núm. inventari municipal: 598

López Guillén, Antoni

Finca:
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En data 3 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici del
procediment d’alienació, mitjançant una subhasta pública, de l’immoble propietat de
l’Ajuntament de Premià de Dalt, situat al c. Església núm. 7, de Premià de Dalt. Les
dades registrals de l’immoble, inscrit a l’inventari de béns de l’Ajuntament amb el
núm. 598, amb referència cadastral 4955308DF4945N0001SE, són les següents:
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RESOLUCIÓ DEL REGIDOR

Boté Massagué, Mireia

Exp. Núm. 2018/2204

Antonio López Guillén
Regidor de Patrimoni

Mireia Boté i Massagué
Secretària
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En dono fe
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
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2. COMUNICAR aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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contractació, concedint un nou termini de 15 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci per a la presentació de les ofertes, atès
que per un error informàtic, el Perfil del contractant que figura a la pàgina web
municipal no estava degudament actualitzat, cosa que va provocar la no
visualització de la licitació i la indefensió de ciutadans interessats a participar
en el procés d’alienació.

Boté Massagué, Mireia

Exp. Núm. 2018/2204

