
DECRET 215/09 

 

Vist que per Decret de Presidència núm. 209/09 de data 17 de juliol de 2009, es va aprovar 

l’adjudicació provisional del 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. amb 

NIF: E-64806565, per un import de 4.200,00 €/mes més IVA, 

 

Vist que en data 30 de juliol de 2009, Germans de Molina C.B, han presentat la documentació 

assenyalada a l’article 140 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, 

 

Atesos els articles 135.4 i 140 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic, així com el plec de clàusules administratives particulars que ha regit el procés de 

selecció del contractista i les generals aplicables a aquest tipus de contracte, 

 

Vist que la propera sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple que és l’òrgan 

competent, està prevista celebrar-la el proper 8 de setembre, essent que aquesta 

circumstancia aconsella l’exercici de la competència descrita en l’apartat e) de l’article 13.1 del 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, que té el seu paral�lelisme en l’apartat k) de l’article 21.1 

de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- ADJUDICAR amb caràcter definitiu 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 €/mes més IVA (4.872,00.-

€/mensuals IVA inclòs). 

 

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

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

hàbils a la notificació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte.  

 

Mataró, 31 de juliol de 2009 

El president 

 

 

 

Josep Jo i Munné 


