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Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Maria Belén Gilabert Labernia, secretaria accidental de l’Ajuntament de Sant Carles la
Ràpita,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de 4 d’octubre de 2018, adoptà,
entre altres, l’acord següent, sense perjudici dels termes que resultin de
l’aprovació de l’acta corresponent, tal com disposa l’art. 206 del ROF
(RD 2568/1986, de 28 de novembre):
« DECLARACIÓ DE DESERT EL PROCÉS PREVI A LA LICITACIÓ PER A LA
CONCESSIÓ DELS LOCALS DELS BAIXOS DEL PARC DE GARBÍ.

Es tracta d’un procés previ a la licitació que permet la Directiva 2014/24/UE, a l’article
40, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública, amb els únics límits de no falsejar la competència ni vulnerar els principis de
no discriminació ni transparència, i, així mateix, és un procés que es regula a l’article
115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), com
a consultes preliminars del mercat.
La Junta de Govern Local, en sessió de 12 de juliol de 2018, va acordar incoar i
aprovar l’expedient del procediment de procés previ a la licitació en relació a la
concessió per a explotar i usar els locals dels baixos del Parc de Garbí, i, així mateix,
publicar el procés previ de licitació a través del perfil del contractant de l’Ajuntament,
allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya, tot establint un termini de trenta (30) dies naturals per presentar les
propostes de participació en el procés de referència. Aquest termini va finalitzar el 16
d’agost de 2018.
En no haver-se presentat, dins del termini de presentació de propostes de participació,
cap persona interessada en el procés de referència, de conformitat amb el que disposa
l’article 150.3 de l’LCSP, es pot declarar deserta una licitació quan no existeixi cap
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren al plec,
que resulta d’aplicació per analogia per a declarar desert el procés previ de licitació de
referència.
D’acord amb la competència per a contractar prevista a la disposició addicional segona
de l’LCSP, delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia 35/2017, de 3 de
febrer.
De conformitat amb l’informe proposta de la tècnica de Contractació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Mitjançant proposta de l’Alcaldia de 30 de maig de 2018, es justifica la necessitat
d’iniciar un procés previ a la licitació pública per a recercar solucions per als locals dels
baixos del Parc de Garbí, per tal d’assegurar i/o garantir l’adjudicació per explotar els
locals perquè amb un bon anàlisi previ es podran obtenir resultats millors.
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PRIMER. Declarar desert el procés previ a la licitació per a la concessió dels locals
dels baixos del parc de Garbí, donat que no s’ha presentat cap proposta per participar
dins el termini de presentació.
SEGON. Arxivar les actuacions en relació al que s’ha tramitat en aquest expedient
núm. 1357/2018.
TERCER. Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament, que es troba
allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.
QUART. Comunicar aquest acord al responsable del contracte designat.».
I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
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