Maria Teresa Piñol Piñol, secretària accidental de l'Ajuntament de Roquetes
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió
ordinària, realitzada en data 9 de juny de 2020 va acordar, entre d'altres, per unanimitat
dels membres que legalment la componen, l'acord que es transcriu a continuació, sense
perjudici del que disposa l'art. 206 del R.O.F:

6.

Contractació

6.1

Declarar desert el Contracte administratiu especial de serveis per a
l’explotació del servei de bar situat a l'edifici de l'antic noviciat dels
Jesuïtes on està ubicada l'Associació de jubilats de Roquetes (G- 248/2020)
Antecedents
En Junta de Govern Local de 11 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació inicia
l’expedient d'aprovació de l'expedient del Contracte administratiu especial de
serveis per a l’explotació del servei de bar situat a l'edifici de l'antic noviciat dels
Jesuïtes on està ubicada l'Associació de jubilats de Roquetes (G-248/2020)
mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.
El Junta de Govern Local 21 de febrer de 2020 s’aprovà l’expedient i els plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que
regeixen el contracte.

Degut a l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària del COVID-19, en data 19
de març de 2020 es va suspendre el termini per presentar ofertes i en data 14
de maig de 2020, es va torna a reanudar el termini per presentar ofertes, sent
la data limit el dia 2 de juny de 2020 sense que s'hagi presentat en temps ni en
forma cap licitador.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 150.3 in fine, i a sensu contrario, de la 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, d'ara endavant LCSP, “No
podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec” i atès que en
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L'anunci de licitació es va publicar a la Plataforma de Contractació del Servei
Públic el 25 de febrer de 2020.

el marc d'aquesta licitació no s'ha presentat cap proposició, es pot declarar
deserta la licitació esmentada.
En relació amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i atesa la Resolució d'alcaldia
330/2019, de data 26/06/2019, en matèria de delegacions de l'Alcalde en la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
1. Declarar DESERT el contracte Contracte administratiu especial de serveis per
a l’explotació del servei de bar situat a l'edifici de l'antic noviciat dels Jesuïtes on
està ubicada l'Associació de jubilats de Roquetes atès que no s'ha presentat,
en temps i en forma cap proposició de licitació
2.-. Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de l'ajuntament de
Roquetes

I, perquè consti, als efectes legals procedents, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del Sr. Alcalde.
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