JUAN ANTONIO GONZÁLEZ BLANCO, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE SILS
(GIRONA).
CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de juliol de 2018, va
adoptar, entre altres, el següent acord:
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22.- Licitació atorgament llicencies parades vacants mercat setmanal de Sil Exp.
2018/756
Fets:
Atès que mitjançant resolució de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 de maig
de 2018 es va aprovar l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a la concessió per
concurs d'un bé qualificat de domini públic, convocant la seva licitació, procediment obert,
diversos criteris.
Atès que es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contracant per un termini de vint dies
naturals, amb el fi de que els interessats presentin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 2 de juliol de 2018 es va constituir la Mesa de contractació, i es va
procedir a obrir el sobres A.
Atès que per part de la Mesa de Contractació, va acordar, no acceptar la única proposició
presentada, pel Sr. Josep M. Duran Gonzalez, ja que tot i haver-se presentat dins el termini
establert de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, aquesta no s’ajustava a dret, en tant que un cop examinada
la mateixa s’ha constatat una incongruència, al no coincidir la persona física que és titular de la
proposta Josep M. Duran Gonzalez, amb la persona que signa la presentació d’aquesta, Albert
Duran Torrent, al trobar-nos davant un defecte no esmenable de presentació.
Atès que amb data 2 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació va realitzar proposta de no
acceptació de la proposició presentada pel Sr. Josep M. Duran Gonzalez, deixant la present
licitació deserta.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, adopta el següent
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ACORD:
Primer.- No acceptar la proposició presentada pel Sr. Josep M. Duran Gonzalez, per no
coincidir la persona física que formula la proposta amb qui presenta la mateixa formalment, atès
que ens trobem davant un defecte de presentació el qual és un error no esmenable.
Segon.- Declarar deserta la present licitació, per a la concessió per concurs d'un bé qualificat de
domini públic (places de mercat vacants), i acordar l’inici d’un nou procediment de contractació
per a la concessió per concurs d'un bé qualificat de domini públic (places de mercat vacants).
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Tercer. Notificar la resolució als licitadors i publicar al perfil del contractant la present
resolució.

L’acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa, i perquè consti i
amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF, lliuro el present d’ordre i amb el vistiplau del
senyor alcalde.
I perquè així consti, lliura aquest certificat d’ordre de l’alcalde i amb el seu vist-i-plau.
Vist i plau,
L’alcalde president,
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