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Expedient núm. X2021001496 - X2021001496
El secretari de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 14
de juliol de 2021 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
“ Declarar desert el concurs públic per la contractació, mitjançant contracte
administratiu especial, procediment obert, tramitació ordinària del contracte per
la gestió del bar de la zona esportiva de la urbanització Mas Altaba de Maçanet
de la Selva (X2021001496)

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://macanetdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

En data 2 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant contracte administratiu especial, procediment obert, tramitació
ordinària del contracte per la gestió del bar de la zona esportiva de la urbanització Mas
Altaba de Maçanet de la Selva i els Plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
En data 2 de juny de 2021, es va publicar l’anunci de licitació en el Perfil de contractant
de l’Ajuntament perquè tot empresari interessat pogués presentar una proposició.
En data 17 de juny de 2021 finalitzava el termini de presentación de propostes i,
d’acord amb el certificat obtingut a través de l’eina del sobre digital, no es va presentar
cap proposició.
Fonaments de dret
L’art 150.3 II de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
estableix que no es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en els Plecs .
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions acordades per l’Alcaldia, en resolució 2021DECR000057 de
data 22 de gener de 2021 (publicades al BOPG núm.21 de 2 de febrer de 2021) pel
qual es modifica el decret 2019DECR000281, de 20 de juny de 2019, de les
delegacions a Junta de Govern Local,
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- DECLARAR desert el concurs public, obert, tramitació ordinària del contracte
per la gestió del bar de la zona esportiva de la urbanització Mas Altaba de Maçanet de
la Selva, aprovat en data 2 de juny de 2021.
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Segon.- PUBLICAR aquest acord en el Perfil del contractant.”
I, perquè es pugui acreditar, lliuro aquest certificat, estès a l’empara de l'article 206 del
Reglament d'Organització i funcionament de les Entitats Locals i al resguard del text
definitiu de l'acta, d'ordre i amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
Signat electrònicament,

