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Resolució de declaració desert l'atorgament de llicència per a l’ús privatiu
del domini públic, per convocatòria pública, per a l’explotació del bar
/restaurant ubicat al Casal Cultural Municipal i la botiga/espai de
degustació, ubicats al Carrer Major número 9 i 35, baixos dreta

Fets
PRIMER.- En data 21 de desembre de 2020, es van aprovar l'expedient
administratiu per l’atorgament de llicència per a l’ ús privatiu del domini públic,
per convocatòria pública, per a l’explotació del bar /restaurant ubicat al Casal
Cultural Municipal i la botiga/espai de degustació, així com les bases que han
de regir el procediment per a l’atorgament de la mencionada llicència
d'utilització privativa del bé de domini públic.
SEGON.- En data 21 de desembre de 2020, es va publicar el corresponent
anunci de licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Montferri, atorgant
un plaç de 10 dies per a la presentació d'ofertes.
TERCER.- El termini per a la presentació d'ofertes, finalitzava el dia 7 de gener
de 2021 sense que s'hagi presentat cap sol·licitud.
QUART.- En data 12 de gener de 2021, es va procedir a l'ampliació del termini,
finalitzant novament el plaç el dia 27 de gener de 2021.
CINQUÈ.- Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, no s'ha presentat cap
sol·licitud.

Fonaments de dret

Transcripció del decret número 2021-0000048 de l'ens Ajuntament de Montferri signat per: JOSE RUIZ MARIN - DNI *** (SIG) en data: 04/02/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADMINISTRACIO ELECTRONICA el dia 04/02/2021 a les 13:52:24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Montferri. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B54D74BE6E934650914380B08B4985D1 i data d'emissió 11/05/2021 a les 11:30:18

Article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre pe qual s'aprova el
Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya i l'article 92 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques.
Article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiquews.
Llei 39/2015 , de Procediment Administratiu Comú i la Llei 26/2010, de 3
d'agost de Règim Jurídic i Proceidment de les Administracions Públiques
de Catalunya, en tot allò no previst a les bases aprovades.

En conseqüència, RESOLC:
PRIMER.- Declarar desert el procediment per a l'atorgament de llicència per a l’
ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a l’explotació del bar
/restaurant ubicat al Casal Cultural Municipal i la botiga/espai de degustació,
ubicats al Carrer Major número 9 i 35, baixos dreta, ja que no s'han presentat
sol·licituds dins dels terminis.
SEGON.- Publicar el present acord al perfil del contractant.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde.
José Ruiz Marín
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