Ajuntament de Santa Oliva
Josep Guillén Viñas, Secretari Interventor Funcionari Interí de l’ajuntament de
Santa Oliva,
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data disset de juny de dos mil vint-i-u, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:
EXP. NÚM.: 925/2021 ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONCESSIÓ D’ÚS
PRIVATIU DE LA LLICÈNCIA DEL BAR DE LA PLAÇA EUROPA –
ANUALITAT 2021.
Antecedents
1.- Mitjançant acord de Junta de govern local de 02.07.2019 es va aprovar el
projecte transcrit de l’activitat de bar a la instal·lació de titularitat municipal
ubicat a la Plaça Europa, amb la finalitat que l’ajuntament faci el corresponent
atorgament pel seu ús de forma temporal i privativa.
2.- Mitjançant decret d’Alcaldia número 2021-0362 de data 23/04/2021 s’inicia
l’expedient de licitació per poder autoritzar la llicència d'ús privatiu per a
l'explotació del bar municipal situat a la Plaça Europa del municipi de Santa
Oliva, anualitat 2021.

4.- Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria intervenció d'aquest Ajuntament,
sobre el procediment legal a seguir i redacció del Plec de clàusules
administratives particulars, que consta a l’expedient.
5.- Mitjançant acord de Junta de govern local de data 13 de maig de 2021, es
va aprovar l’expedient d’ús privatiu per a l’explotació del bar municipal situat a
la Plaça Europa i es van aprovat els plecs de clàusules administratives
particulars i tècniques que regiran la concessió de la llicència.
6.- Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant el dia
20.05.2021, atorgant als possibles licitadors un termini de presentació de
proposicions de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà a la publicació del
corresponent anunci en el perfil. (art. 159.6 de la LCSP).
Una vegada conclòs el termini de licitació, no s’han presentat ofertes mitjançant
l’eina del Sobre Digital del perfil de contractant en el termini concedit i en la
forma indicada als plecs de clàusules administratives particulars, per la qual
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3.- Considerant allò previst en els articles 57 i següents del reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre, i
demés normativa concordant, relativa a la concessió de l’ús privatiu de béns de
domini públic.
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cosa no consten interessats a l’expedient.
De conformitat amb el que preveu l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, sobre la possibilitat
d'acordar l'atorgament directe en els supòsits previstos en l'article 137.4 d),
havent quedat desert el procediment obert, atès que es dona el supòsit
contemplat a l’article 137.4 d) de la citada norma, que es transcriu literalment:
“d) Quan fos declarada deserta la subhasta o concurs promoguts o
aquests resultessin fallits a conseqüència de l'incompliment de les seves
obligacions per part de l'adjudicatari, sempre que no hagués
transcorregut més d'un any des de la celebració d'aquests. En aquest
cas, les condicions no podran ser inferiors de les anunciades prèviament
o d'aquelles en què s'hagués produït l'adjudicació.”

8.- En data 9/06/2021 mitjançant registre d’entrada municipal número 2021-ERC-2495, la Sra. Montserrat Moya Rueda amb número de DNI 43.699.XXX-V,
presenta oferta per a participar en la licitació de la concessió de la llicència d’ús
privatiu de l’explotació del bar municipal de la Plaça Europa, adjunta:
-

Declaració responsable (DEU).
Proposició econòmica:

En data 14 de juny de 2021 es reuneix la Mesa com a unitat tècnica de
conformitat amb la clàusula onzena dels plecs de clàusules que regeixen el
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7.- Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2021-0532 de data 14/06/2021 es va
declarar deserta la licitació de la concessió de la llicència d'ús privatiu del bar
de la Plaça Europa - anualitat 2021, expedient municipal 952/2021, mitjançant
el procediment obert simplificat, pel fet que no s’ha presentat cap oferta. Áixí
mateix, s’aprova concedir un termini de 5 dies hàbils, a comptar de la publicació
de l’anunci de la resolució al perfil de contractant, per tal que es presentin les
ofertes de licitació per a la concessió d'una llicència d'ús privatiu del bar de la
Plaça Europa - anualitat 2021, mitjançant procediment d’adjudicació directa, en
aplicació de l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques, sobre la possibilitat d'acordar l'atorgament
directe en els supòsits previstos en l'article 137.4 d), justificat pel fet que el
procediment obert ha quedat desert.
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contracte, a l’objecte de procedir a l’obertura del Sobre únic corresponent a la
documentació administrativa i criteris avaluables automàticament, de la llicència
d'ús privatiu per a l'explotació del bar municipal situat a la Plaça Europa del
municipi de Santa Oliva, anualitat 2021, en el punt primer va acord el que es
transcriu a continuació:
“Primer.- Aprovar l’adjudicació provisional de la llicència d'ús privatiu del bar
de la Plaça Europa, anualitat 2021, a l’oferta presentada mitjançant registre
d’entrada 2021-E-RC-2495 de la Sra. Montserrat Moya Rueda amb número de
DNI 43.699.XXX-V, per ser la única oferta presentada, i requerir-li per tal que
en el termini de DEU DIES HÀBILS a comptar des de la recepció de la
notificació electrònica, aporti la documentació per contractar establerta a la
clàusula 3 dels PCAP:
1. Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments.
2. Justificant de tenir una assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil

per import de cobertura mínim de 300.000 euros.
3. Els empresaris hauran de comptar així mateix amb l'habilitació

empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la
realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte de la
llicència.
4. Constitució de la garantia definitiva per import del 5% de l’import final
d’adjudicació, que ascendeix a l’import de 120,00 euros.”

Vist que, de conformitat amb el previst en la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, és l'Alcaldia
l'òrgan de contractació competent, competència delegada en la Junta de
govern local mitjançant decret d’Alcaldia número 2019-0224.
Per això exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Concedir a MONTSERRAT MOYA REUDA amb número de DNI
43.699.XXX-V la llicència d’ús privatiu del bar ubicat a la Plaça Europa,
anualitat 2021, amb efectes des del 21 de juny fins el 12 de setembre de 2021
ambdós inclosos.
Segon.- Requerir a MONTSERRAT MOYA REUDA amb número de DNI
43.699.XXX-V, per què procedeixi a la formalització d'aquesta llicència i
signatura dels plecs de clàusules que el regeixen en el termini de 15 dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de la present adjudicació als
licitadors i candidats interessats.
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8.- En data 17 de juny 2021 amb número de registre d’entrada 2021-E-RE2610, la Sra. Montserrat Moya Rueda, presenta la documentació requerida que
consta a l’expedient.
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Tercer.- Notificar el present acord a MONTSERRAT MOYA REUDA amb
número de DNI 43.699.XXX-V, com adjudicatari de l'expedient administratiu
925/2021, per la via de la notificació electrònica a l’adreça
montygjmoya@gmail.com indicada a tal efecte, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, fent indicació del règim de recursos que s’escaigui.
Quart.-Aprovar el reconeixement de drets amb càrrec a la partida corresponent
del pressupostària del pressupost 2021.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa encarregada de la vigilància i
control del mercat, per al seu coneixement i efectes.
Sisè.- Donar trasllat dels acords anteriors als departaments d’Intervenció i
Tresoreria de l’Ajuntament de Santa Oliva.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’esborrany de l’acta i
a reserva de la seva aprovació, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el
vistiplau de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.

Josep Carreras i Benach
Alcalde

Josep Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí
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Vist i plau

