
 
 
 
 
 
DECRET NÚM. 

 
 
JB/mp 
Núm. exp.: 2014/1956 Gestió Administrativa i Econòmica 
Decret del contracte d’arrendament de deu places d’aparcament al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. 
LE 2014/117. Girona. 
 

 
 
 
La memòria del gerent de 27 d’octubre de 2014 proposa la contractació de deu places 
d’aparcament dins del recinte del Parc Científic i tecnològic de la UdG, on s’hi ubica 
l’edifici Jaume Casademont, seu de Dipsalut, per tal de facilitar les tasques dels agents 
de salut, així com de la gerència i l’àrea d’administració i serveis. 
 
Vist l’informe de secretaria i vista la fiscalització realitzada segons la Instrucció de 
Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014, 
i en ús de la delegació que em confereixen la legislació vigent de règim local i l’article 
15 dels estatuts de Dipsalut i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 7 de febrer de 2013. 
 
 
DISPOSO 
 
Primer. Aprovar i formalitzar el contracte privat d’arrendament (que consta a 
l’expedient) amb el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, com a part 
arrendadora, i l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), com a part  arrendatària, de les 10 places d’aparcament números 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 96, 97, 98 i 99 de l’edifici Centre d’empreses - Giroemprèn, ubicat al 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, per una vigència de quatre 
anys. 
 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa corresponent al contracte d’arrendament 
d’import total 24.000,00 euros  (IVA no inclòs), a raó de 50,00 € per cada plaça 
d’aparcament al mes (IVA exclòs), en concepte de lloguer de 10 places d’aparcament 
a l’edifici Giroemprèn, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2/313/20200 
Arrendament d’edificis. Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:  
 

Any Import 
2014 1.500 € 
2015             6.000 € 
2016 6.000 € 
2017 6.000 € 
2018             4.500 € 

 
 
 
 
 



Tercer. Resoldre el contracte privat d’arrendament de les quatre places d’aparcament 
núm. 36, 37, 38 i 44 de l’edifici Centre d’Empreses-Giroemprèn, subscrit el dia 1 de 
gener de 2011. 
 
Quart.  Notificar aquest decret al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. 
 
 
 
 
Girona, 1 d’octubre de 2014 
 
 
El vicepresident 1r, p.d.      N’he pres raó. 

 El secretari 
  
 
 
Josep M Corominas i Barnadas     Jordi Batllori i Nouvilas 


