
DECRET 209/09 

 

Vist que en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 14 de 

juliol de 2009, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per al contracte 

privat d’arrendament del local situat a la planta baixa de l’edifici situat a l’Avinguda Jaume 

Recoder 85-87 de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat, segons el 

previst a l’art. 154 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 

 

Vist que en l’esmentat acord es va convocar procediment negociat sense publicitat i es va 

convidar a l’única empresa possible licitadora a presentar la seva oferta econòmica, 

essent que ha presentat la seva oferta en data 17 de juliol de 2009, número de registre 

d’entrada 5964, 

 

Atesa la delegació de competències plenàries en matèria de contractació efectuada a la 

Comissió Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de data 30 de juliol de 2007 

(DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de 2007), 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte privat “d’arrendament del local 

situat a la planta baixa de l’edifici situat a l’Avinguda Jaume Recoder 85-87 de Mataró”, a 

GERMANS DE MOLINA C.B., NIF E-64806565, per un import de 4.200,00 €/mensuals més 

IVA (4.872,00.-€/mensuals IVA inclòs). 

 

SEGON.- DISPOSAR, a favor de l’empresa Finques Comajuan SL (NIF-B-61541330) la 

quantitat de 16.800€ més IVA (19.488,00€ IVA inclòs) amb càrrec a la partida 

pressupostària 101.122.20200 del pressupost de despeses vigent en concepte 

“d’arrendament del local”. 

 

SISÈ.- DISPOSAR, a favor de l’empresa Finques Comajuan SL (NIF B-61541330), 

subordinat el crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectiu pressupostos, la 

quantitat de 272.832,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 

101.122.20200 dels pressupostos 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 en concepte 

d’arrendament del local. Essent el supòsit de 58.464,00 € pels exercici 2010, 2011, 2012, 

2013 i 38.986,00 € per l’exercici 2014. 

 



TERCER.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació, NOTIFICAR-HO a 

l’adjudicatari per al seu coneixement i als efectes que presenti en el termini de deu dies 

hàbils a la publicació, la documentació exigida a l’article 135 de la nova Llei de 

Contractes. 

 

QUART.- ELEVAR A DEFINITIU en el termini màxim de cinc dies hàbil següents a 

l’expiració del termini d’adjudicació provisional, sempre i quan l’adjudicatari hagi 

presentat la documentació exigida en punt dispositiu tercer d’aquesta resolució, i 

NOTIFICAR-HO als interessats, als efectes previstos a l’article 140 de la nova Llei de 

Contractes del Sector Públic, de que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del 

següent a la notificació de la present resolució, procedeixi a la formalització del contracte 

administratiu corresponent. 

 

CINQUÈ.- FACULTAR al president del Consell Comarcal del Maresme per la signatura de 

l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris. 

 

Mataró, 17 de juliol de 2009 

El President 

 

 

 

Josep Jo i Munné 


