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Expedient núm.: 2021_474
Resolució d’alcaldia
Procediment: Alienació Onerosa de Béns Patrimonials per Subhasta

RESOLUCIÓ D’ALCALIDA
I.

En data 22 de febrer de 2022, mitjançant el decret d’alcaldia núm. 2022/81, es
va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars per a l’alienació, mitjançant subhasta pública, dels béns
patrimonials d'aquest Ajuntament que es relacionen a continuació:



La finca amb número de referència cadastral 5737406CG9253N0001DM (Finca
núm. 2231 del Registre de la Propietat Nº2 de Manresa) ubicada al carrer Rossinyol i
Minguet, 6, del nucli de Canet de Fals.



La finca amb número de referència cadastral 5737407CG9253N0001XM (Finca
núm. 2232 del Registre de la Propietat Nº2 de Manresa), ubicada al Carrer Rossinyol
Minguet, 8, del nucli de Canet de Fals.

II.

En data 28 de febrer de 2022 es va publicar l'anunci de licitació en el Perfil de
Contractant per tal d’obrir el termini de presentació d’ofertes, fixat en vint (20)
dies naturals a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, termini
comprès entre el dia 28 de febrer (10.00h) i 21 de març de 2022 (10.00 h).

III.

En data 22 de març de 2022 la secretària accidental va certificar que durant el
termini de presentació d’ofertes no s’ha presentat cap proposta.

IV.

De conformitat amb la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, l’Ajuntament podrà declarar deserta la subhasta de manera
motivada si els licitadors que es presentin no acompleixen els requeriments
exigits en aquest plec i en cap cas podrà declarar-se deserta una licitació
quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els
criteris que consten en el plec.

V.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, 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 i
l'article 53.1.q) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
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Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
(en endavant LPAP).



Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel que s’aprova el reglament general de
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques
(RLPAP).



Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya. (en endavant TRLMRLC)



Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals. (en endavant (RPEL).



Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals (en endavant RBEL)



Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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 (en endavant,
LCSP 2017).



Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, RD
817/2009).



Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).



Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. (en endavant LPACAP).

RESOLC
PRIMER. Declarar deserta la licitació publicada per aquest ajuntament el passat 28 de
febrer de 2022 per a l‘alienació, mitjançant subhasta pública a l’alça, de dues finques
propietat de l’ajuntament, situades al carrer Rossinyol i Minguet, 6 i 8, respectivament, del
nucli de Canet de Fals, atès que no s’ha presentat cap oferta per aquesta licitació.
SEGON. Disposar l’obertura d’un nou procediment d’alienació i ordenar al departament
competent l’inici de les actuacions oportunes.
TERCER. Publicar aquest acord en el perfil del contractant d’acord amb el que preveu
l’article 63.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L’Alcalde,
Eloi Hernàndez i Mosella
Signat i datat electrònicament
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