EX. 1086/2020

A la vista de què aquest Ajuntament és propietari de les següents finques:
Referència cadastral
Localització
Classe
Superfície
Ús

25304A010001460000OQ
25304A010001470000OP
Vielha
Finca rústica
3.077,00m²
5.888,00m²
agrari

-

Kim Ricart Barba, registre d’entrada núm. 2020-E-RC-781, preu 550,00€.
Daniel Antúnez López, registre d’entrada núm. 2020-E-RC-782, preu 475,00€.
Jaime Serrano Iglesias, registre d’entrada núm. 2020-E-RC-783, preu 436,00€.
José Luis No de Jesús, registre d’entrada núm. 2020-E-RC-780, preu 425,00€.
Marc Cuny Morón, registre d’entrada núm. 2020-E-RC-779, preu 375,00€.

Atès que el senyor Kim Ricart Barba ha presentat en data 28 de maig de 2020 i registre d’entrada
número 2020-E-RE-409, una instància per retirar la seva oferta abans de l’adjudicació.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò que s’ha fixat en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
RESOLC,
PRIMER. Adjudicar el contracte d’arrendament del be immoble finques “Prat de Bado”, amb
referències cadastrals 25304A010001460000OQ i 25304A010001470000OP, descrit en els
antecedents i en les condicions que figuren en la seva oferta al senyor Daniel Antúnez López pel
preu de 475,00€.
SEGON. Son característiques i avantatges determinants per a que hagi estat seleccionada la oferta
presentada per l’adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants licitadors les ofertes
dels quals van ser admeses: el preu més alt.
TERCER. Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
QUART. Notificar l’adjudicació al senyor Daniel Antúnez López.
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Classificar les ofertes presentades amb el següent ordre:

Número: 2020-0128 Data: 01/06/2020

Considerant la possibilitat i la conveniència de procedir a l’adjudicació del contracte d’arrendament
del bé immoble descrit en els antecedents, finques “Prat de Bado”, a la vista què dits bens no es
destinen en aquest moment a cap ús i considerant que és convenient per a aquest municipi
l’arrendament dels bens referits per l’obtenció d’una major rendibilitat del patrimoni municipal.
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