AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)
JUAN MIGUEL MONTÉ FERRÚS, SECRETARI ACCTAL. DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA
D'EBRE)
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 3 d’agost de 2022 adoptà, entre altres, el
següent acord:
“2.10.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR-RESTAURANT
DEL CAMP DE TIR PLA DE L’OVELLA (EXP. 1278/2022).
La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 7 de juliol de 2022, va acordar l’aprovació de
l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives particulars, per a la concessió del
servei de gestió del bar-restaurant del camp de Tir Pla de l’Ovella, mitjançant procediment obert.
El dia 8 de juliol de 2022 es va publicar la convocatòria de la licitació, juntament amb els plecs de
clàusules administratives particulars i la documentació tècnica, en el perfil del contractant de
l’Ajuntament d’Ascó, que està inserit en la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.
El termini de la presentació de propostes finalitzà el dia 29 de juliol de 2022 i d’acord amb el certificat
del Sobre digital no s’han presentat propostes.
Aquest acord no comporta obligacions econòmiques per l’Ajuntament.
D’acord amb 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 vista la proposta de
l’Alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents amb dret a vot, acorda:

SEGON.- Publicar l’acord en el perfil del contractant de l’ajuntament d’Ascó.”
I per a que consti i d’acord amb l’article 206 del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, lliuro el present certificat amb el vistiplau del
Sr. Alcalde a Ascó, document signat electrònicament.
Vist i Plau
L'ALCALDE

Codi Validació: 3XWDGA3L9MZW4CRGHSR5ZDGN3 | Verificació: https://asco.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

PRIMER.- Declarar desert l’expedient per la contractació de la concessió del servei de gestió del barrestaurant del camp de Tir Pla de l’Ovella, atès que no s’ha presentat cap oferta.

