Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf),
C E R T I F I C O:
Que en Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olivella, reunida el 27/07/2021, ha
adoptat, entre altres l’acord que íntegrament diu:
«Assumpte:
Llicència d’ús privatiu del domini públic, a un únic beneficiari, per
tal d’exercir l’activitat de restauració a la Plaça Major del municipi d’Olivella, d’un
establiment no sedentari, mòbil, mitjançant un vehicle motoritzat («Food Truck»)
amb capacitat per cuinar i vendre menjar.
Núm. Expedient: 1599-0396/2021
Antecedents
1. La Junta de Govern Local de 23 de març de 2021 va aprovar l’expedient
d’atorgament d’una llicència d’ús privatiu del domini públic, a un únic beneficiari,
per tal d’exercir l’activitat de restauració a la Plaça Major del municipi d’Olivella,
d’un establiment no sedentari, mòbil, mitjançant un vehicle motoritzat («Food
Truck») amb capacitat per cuinar i vendre menjar.
2. El 5 de maig de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes i només es
va presentar el senyor WALDO RAFAEL MUÑOZ CRUZ.
3. Un cop revisada la documentació presentada es va poder comprovar que només
hi havia la declaració responsable i l’oferta per participar en la licitació però el Plec
de clàusules administratives, en el seu punt 9.5 especificava la resta de
documentació necessària per tenir en compte l’oferta.
4. El 17 de maig de 2021 i registre de sortida núm. S/1840-2021 es va requerir la
documentació reflectida al punt 9.5 del Plec de clàusules administratives.
5. El 3 de juny de 2021 i registre de sortida núm. S/2185-2021, es fa un segon
requeriment atorgeant un termini de 15 dies hàbils per la presentació de la
documentació.
6. El 14 de juny de 2021 i registre d’entrada núm. E/3422-2021 i E/3423-2021 el
senyor Muñoz va presentar part de la documentació requerida.
7. El 17 de juny de 2021 i registre d’entrada núm. E/3469-2021, es va presentar
part de la documentació requerida.
8. El 28 de juny de 2021 va finalitzar el termini de presentació de documentació i es
va poder comprovar que hi ha documents prou significatius que no s’han presentat.
9. El senyor Muñoz està desenvolupant l’activitat de restauració a la Plaça Major del
municipi d’Olivella, d’un establiment no sedentari, mòbil, mitjançant un vehicle
motoritzat («Food Truck») amb capacitat per cuinar i vendre menjar sense la
corresponent llicència d’ocupació del domini públic.
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Fonaments de dret
1. L’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic estableix que una licitació no es pot declarar deserta quan hi hagi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el
plec.
2. Òrgan competent per a l’adopció de l’acord
L’atribució per a dictar aquest acord correspon a la Junta de Govern Local per
delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el decret DEC-000128-2019, de 21 de juny
de 2019.
ACORDS,
PRIMER. EXCLOURE l’oferta presentada pel senyor Muñoz per no aportar tota la
documentació reflectida al Plec de clàusules administratives particulars.
SEGON. DECLARAR deserta la llicència d’ús privatiu del domini públic, a un únic
beneficiari, per tal d’exercir l’activitat de restauració a la Plaça Major del municipi
d’Olivella, d’un establiment no sedentari, mòbil, mitjançant un vehicle motoritzat
(«Food Truck») amb capacitat per cuinar i vendre menjar.
TERCER. ORDENAR la retirada immediata del vehicle motoritzat («Food Truck») amb
capacitat per cuinar i vendre menjar del domini públic de la plaça Major d’Olivella.
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats.
CINQUÈ. PUBLICAR aquesta resolució en el Perfil del Contractant.
Peus de recurs
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de
reposició, previ al contenciós administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la present notificació. Fins que sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que
considerin oportú.»
L’acord que precedeix consta a l’esborrany de l’acta de la sessió expressada,
certificant-se amb les reserves i salvetats que resultin de l’aprovació de l’acta
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corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic dels ens locals (aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre).
I perquè consti, als efectes oportuns, expedeixo el present certificat per ordre de
l’alcaldessa.
[document signat electrònicament]
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