Carles Mitjà i Sarvisé, secretari de l’Ajuntament d’Hostalric,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric, en sessió de data 19 de
desembre de 2018, va acordar:
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ADJUDICACIÓ DEL LLOGUER
D'UNA PLAÇA D'APARCAMENT, EXPEDIENT G112/4-2018
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric, en sessió de data 7 de
novembre de 2018, va acordar:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació pel procediment de concurs per
l’arrendament del bé patrimonial de propietat municipal corresponent a la plaça de
pàrquing número 2 situada al carrer Cap d'Estopa número 15, amb entrada pel carrer
Girona número 42, fixant el preu de sortida pel lloguer de la mencionada plaça en 30
euros mensuals.
Segon. Aprovar el plec de condicions que ha de regir el citat concurs i disposar la seva
exposició pública pel termini de vint dies mitjançant anuncis al tauler d’edictes, al BOP
i a la web municipal, per tal que puguin presentar-se reclamacions, les quals seran
resoltes per la pròpia corporació. Simultàniament, s’anunciarà la licitació, amb una
antelació mínima de quinze dies a l’assenyalat com el darrer per l’admissió de
proposicions, si bé aquesta quedarà ajornada en el supòsit que es presentin
reclamacions contra el plec de condicions.
Atès que l’anunci de la convocatòria ha estat publicat al BOP núm. 227, de data 27 de
novembre de 2018, així com al perfil del contractant de la corporació municipal, i no
s’ha rebut cap oferta econòmica.
Atès allò que es disposa en l'article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, així com els articles 13 i 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb la competència que la Junta de
Govern te atribuïda segons la Disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Deixar deserta l’adjudicació del contracte d’arrendament del bé patrimonial de
propietat municipal corresponent a la plaça de pàrquing número 2 situada al carrer
Cap d'Estopa número 15, amb entrada pel carrer Girona número 42, al no haver rebut
cap oferta econòmica.
Segon. Atès allò que es disposa al Reglament de patrimoni dels ens locals, durant el
termini d’un any es podrà adjudicar de manera directa el contracte d’arrendament
d’aquesta plaça d’aparcament.
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I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’Alcalde.
Hostalric, 19 de desembre de 2018
Certifico
El Secretari,

Vist i plau.
L’alcalde

Carles Mitjà Sarvisé
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