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

En data 10 de març de 2015 es va formalitzar el contracte privat d’arrendament de l’espai situat
a la planta primera de la finca registral núm. 390, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3
de Mataró, propietat de la Societat La Concòrdia, format per dues sales i serveis, amb una
superfície útil total de 196,85 m², situada al carrer Torrent Roig, núm. 5 de Cabrils, amb plena
submissió al contracte i al plec de clàusules administratives particulars que, signat en totes les
seves pàgines per les parts contractants, es declarava incorporat i formant part del contracte,
amb efectes 1 de març de 2015, per dos anys, prorrogable per dos anualitats més. Finalitzades
les possibles pròrrogues, és necessari tornar a licitar el contracte.

El valor estimat del contracte és de 36.000,00 €, IVA exclòs, corresponent als dos anys del
contracte i les seves possibles pròrrogues (2+1+1).
Vist l’existència de consignació pressupostària a l’aplicació pressupostària 330.202.02 del
vigent pressupost municipal.
3.- FONAMENTS DE DRET
Vist que es tracta d’un contracte privat, conforme al que disposa l’article 26.1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
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El preu de licitació és de 18.000,00 € (divuit mil euros) i 3.780,00 € (tres mil set-cents vuitanta
euros), corresponents al 21% d’IVA, corresponent a dues anualitats.

Número : 2019-0192 Data : 19/02/2019

2.- ANTECEDENTS

És d’aplicació el que disposa l’article 116 i l’article 131 i següents de la LCSP sobre la
tramitació de l’expedient.
Vist que el procediment d’adjudicació per procediment obert, queda regulat segons l’article 156
LCSP.
4.- CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions que tinc conferides per la DA Segona, apartat 1, de la
LCSP,
ACORDS
Primer.- Avocar la competència de la Junta de Govern Local per raons d’urgència.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars adjunts, que hauran de regir
la licitació del contracte per l’adquisició en règim de lloguer d’un bé immoble local.
Tercer.- Convocar concurs, mitjançant el procediment obert, per a l’adjudicació del contracte
per l’adquisició en règim de lloguer d’un bé immoble local, amb plena submissió als plecs de
clàusules administratives particulars, que es consideren part integrant del contracte.
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Quart.- Autoritzar la despesa per 9.100 euros corresponents a l’any 2019 amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 330.202.02 i comprometre’s a dotar de forma adequada i suficient les
aplicacions pressupostàries d’exercicis futurs.
Cinquè.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de la corporació.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local que
es celebri.

Avelina Morales Serra

Rebeca Just Cobos
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En dono fe,
La secretària,
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L’alcaldessa,
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