Data de la sessió: 29/05/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient 750/2018/000058. Fitxa número 664 (mòdul 21) de l'inventari
Descripció
Aprovació de l’adjudicació del contracte d'arrendaments respecte al mòdul 21 (lot 6).
Declaració deserta de la licitació respecte a la resta de mòduls.
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 6/03/2019 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de clàusules
administratives particulars per a l'adjudicació dels contractes d'arrendaments de finca
urbana per a ús diferent del d’habitatge, respecte al mòdul 12 (espai 1 i espai 2), mòdul
14, mòdul 15, mòdul 16 i mòdul 21 de la finca municipal "Centre de Serveis", mitjançant
el procediment obert i tramitació ordinària,.
L’anunci de licitació fou publicat a la web municipal -perfil de contractant-.
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, l’empresa ALTAVIA IBERICA, CFA,
SA ha presentat una única oferta i respecte al mòdul número 21.
En data 15/04/2019 es va reunir la Mesa de Contractació, als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre núm. 1 (i únic), consistent en l'oferta econòmica,
resultant una oferta de 35.500,00 euros, per desenvolupar l’activitat d marketing i
publicitat, de manera que la pròpia Mesa segons consta en l’acta de la sessió, va
proposar la classificació de l'única empresa presentada.
En data 30/04/2019 l’empresa ALTAVIA IBERICA, CFA, SA, número de registre d'entrada
2019012420, ha efectuat l'ingrès en concepte de dipòsti de l'import de 1.183,34 euros.
En data 13/05/2019, es va reunir la Mesa de Contractació, als efectes de comprovar la
documentació complementaria per part de ALTAVIA IBERICA, CFA, SA, de manera que
la Mesa segons consta en l’acta de la sessió, ha proposat l’adjudicació a l’esmentada
empresa del contracte d’arrendament respecte al mòdul número 21 per l’import de
l’oferta, per desenvolupar l’activitat de marketing i publicitat .

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/05/2019;

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’adjudicació del contracte d'arrendament de finca urbana per a ús
diferent del d’habitatge, respecte al mòdul 21 del "Centre de Serveis", a l’empresa
ALTAVIA IBERICA, CFA, SA, am domicili a Madrid, al Carrer Orense, número 16 i amb
CIF A-81.123994, pel termini de cinc (5) anys i una renda durant tot el període de

35.500,00 euros (IVA apart), sense perjudici d’aplicar les reduccions previstes al plec, i
deixar sense efectes el contracte d’arrendament respecte al mateix modul, subscrit en
data 1/05/2014 per cinc anys amb l’empresa municipal de Corporació d’empreses i
serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), contracte en el que es va subrogar l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat per acord de la Junta de Govern Local de data 21/12/2015.
Segon: Aprovar igualment el contingut del contracte d'arrendament a subscriure per
l'Ajuntament i l'empresa ALTAVIA IBERICA, CFA, SA.
Tercer: Requerir a l’empresa ALTAVIA IBERICA, CFA, SA per a que dins del termini dels
quinze (15) dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte
d’arrendament.
Quart: Declarar deserta la licitació per manca d'ofertes formulades respecte als mòduls
següents:
- Mòdul 12 (coworking), espai 1 i espai 2 ;
- Mòdul 14;
- Mòdul 15; i
- Mòdul 16.
Cinquè: Publicar el present acord a la web municipal -perfil de contractant- de
conformitat amb allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

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:
Tornar

