DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DEL RESTAURANT GAUDÍ
CENTRE DE REUS
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Atès què la Consellera Delegada, Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué, va
aprovar en data 16 de juny de 2020 el Plec de clàusules administratives
i tècniques particulars que havia de regir la contractació per
procediment obert, no subjecte a regularització harmonitzada, del
contracte de concessió de serveis d’explotació del Restaurant Gaudí
Centre amb un valor estimat del contracte de 5.249.896,67 € (IVA
exclòs).
Atès els informes favorables del Departament de Coordinació
d’empreses municipals i Defensa jurídica de dates 6 de març de 2020 i
11 de juny de 2020 de l’Ajuntament de Reus i els Informes de control
econòmic financer de dates 13 de març de 2020 i 12 de juny de 2020 de
la Intervenció de l’Ajuntament de Reus, emesos amb caràcter previ a la
publicació al perfil del contractant de la present licitació, i havent inclòs
les observacions, als efectes de supervisió i control jurídic en matèria de
contractació pública i control econòmic i financer.
Atès què l’anunci de la licitació es va publicar al perfil del contractant
en data 18 de juny de 2020, obrint-se un termini de 26 naturals comptats
a partir del dia següent a la data de publicació de l’anunci per la
presentació de proposicions.
Atès què el dia 14 de juliol de 2020 va finalitzar el termini de presentació
d’ofertes, sense què es presentés cap proposta.
Vist que l’article 150.3 LCSP disposa que no es podrà declarar com a
deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec, deduint-se
“a sensu contrari” que si es podrà declarar com a deserta una licitació
en la que no existeixi cap oferta o proposició presentada.

En conseqüència, per tot l’exposat, la Consellera Delegada en la seva
condició d’òrgan de contractació,
ACORDA:
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Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació d’adjudicació del contracte de
concessió de serveis d’explotació del Restaurant Gaudi Centre, al no
haver-se presentat cap empresa en el termini de presentació d’ofertes
establert, finalitzant el procediment.
Segon.- PUBLICAR el present acord al perfil del contractant de Redessa.

Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.

Teresa Pallarès Piqué
Consellera Delegada de Redessa

