M. GLÒRIA GOU CLAVERA, Secretària General de l’Excm. Ajuntament de la Molt
Lleial Ciutat d’Olot
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia
28 de febrer de 2019, ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:

DECLARAR DESERTA LA LICITACÍÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
DE L'ESPAI COWORKING
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2019002048
SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de 24 de gener de 2019, es va iniciar i aprovar
l’expedient per a la contractació de la concessió del servei de gestió de l’espai
coworking ubicat al carrer Aigua, núm. 5 d’Olot (Can Nyera).
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a diversos
criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 131, 145 i 156 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
El deia 1 de febrer de 2019 es publicà la convocatòria al Perfil del contractant, atorgant
un termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació per a la presentació de
proposicions. El termini de presentació d’ofertes finalitzava el 22 de febrer de 2019.
Atès que a data d’avui ha transcorregut el termini per presentar oferta, sense que
consti que se n’hagi presentat cap.
Atès que d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP, no es podrà declarar deserta una
licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figurin al plec.
Atès que de l’article es desprèn que quan no existeixi oferta o proposició es podrà
declarar deserta una licitació.
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a. De la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P1712100E
www.olot.cat
Ps. Ramon Guillamet,10
17800 OLOT

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000001, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- DECLARAR deserta la licitació del contracte de concessió del servei de
gestió de l’espai de Coworking ubicat al carrer Aigua, núm. 5 d’Olot (Can Nyera).
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord adoptat al Perfil del contractant.

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquesta
certificació amb el vistiplau de l’Alcalde.
Olot,1 de març de 2019

Ho certifico,

Vist-i-Plau l’Alcalde

[Firma01-01]

[Firma02-01]

GOU CLAVERA, MARIA GLORIA
04/03/2019

COROMINAS BARNADAS, JOSEP
MARIA
06/03/2019


Document signat electrònicament verificable a www.olot.cat amb el codi:

044efee6-337c-4a2b-9543-b59b13de050c
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