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1. ANTECEDENTS

1.3. El 25 de setembre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del
contractant i es va obrir un termini per presentar ofertes de 26 dies hàbils, finalitzant
el termini per presentar ofertes el 3 de novembre de 2020.

1.1. Mitjançant resolució de l’alcaldia de 18 d’agost de 2020 es va iniciar l’expedient
per a la concessió demanial del bar annex al poliesportiu municipal de la Fuliola.
1.2. Per acord del Ple de 23 de setembre de 2020 es va aprovar l’expedient de
contractació de la concessió administrativa de domini públic per a l’explotació del bar
del poliesportiu municipal mitjançant tramitació ordinària, procediment obert.

1.4. Finalitzat el termini per presenta ofertes no s’ha presentat cap oferta o proposició.
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2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’art. 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP).
3. PROPOSTA D’ACORD
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«3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE DESERTA DE LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DOMINI PÚBLIC PER A
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Que el Ple de la corporació reunit en sessió extraordinària en format telemàtic el dia 20 de
gener de 2021, va adoptar, entre altres, l’acord que transcrit de l’esborrany de l’acta diu:

Codi Segur de Validació

CERTIFICO

Url de validació
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ACORD
Es procedeix a votar el punt.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors presents, la
qual representa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació.»
La present certificació s’expedeix abans de ser aprovada l’acta corresponent i a reserva dels
termes que resultin de la seva aprovació de conformitat amb el disposat en l’art. 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre).
I perquè consti, expedeixo el present certificat per odre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde a la
Fuliola a la data de la signatura electrònica.
Vist-i-plau,
L’Alcalde,
Jaume Ferrer Carrera
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[…]
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INTERVENCIONS

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

3.2. Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de la Fuliola.

Codi Segur de Validació

3.1. Declarar deserta la licitació de la concessió administrativa de domini públic per a
l’explotació del bar del poliesportiu municipal, ubicat a la Pl. del Portal, núm. 9 de la
Fuliola, per no haver-se presentat cap oferta o proposició dins del termini atorgat.

Url de validació

Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

