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 setze de juliol de dos mil vint, va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“ 2.7. EXP. NÚM.: 526/2020 DECLARACIÓ DESERT DEL PROCEDIMENT
OBERT PER LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A
L'EXPLOTACIÓ DE BAR MUNICIPAL DE LA PLAÇA EUROPA – ANUALITAT
2020 I OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ DIRECTA
Antecedents
Primer.- Mitjançant decret d’Alcaldia número 2020-0150 de data 12/03/2020
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 2020.

Tercer.- Havent estat publicat en data 25.06.2020 anunci de licitació al perfil de
contractant, perquè en el termini de deu dies hàbils es presentin les
proposicions que s'estimin pertinents en format electrònic mitjançant del Perfil
del contractant.
Quart.- En data 16.07.2020 s’ha reunit la Mesa de contractació, com a unitat
tècnica de conformitat amb la clàusula onzena dels plecs de clàusules que
regeixen la concessió d'una llicència d'ús privatiu del bar de la Plaça Europa anualitat 2020, a l’objecte de procedir a l’obertura del Sobre A corresponent a la
documentació administrativa i Sobre B corresponent a l’oferta econòmica, la
qual acorda el que es transcriu literalment:
“ Per això exposat, la Mesa de Contractació, com a unitat tècnica, acorda
per unanimitat:
Primer.- EXCLOURE l'oferta presentada per SERGI VIVES OLIVARES per no
haver inclòs en el Sobre A la declaració responsable (DEUC), corresponent a la
documentació administrativa, una obligació degudament regulada a la clàusula
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Segon.- Mitjançant acord de la Junta de govern de data 23.06.2020 es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de
la concessió d'una llicència d'ús privatiu per a l'explotació del bar municipal
situat a la Plaça Europa del municipi de Santa Oliva, anualitat 2020, pels mesos
de juliol a setembre de 2020, amb un cànon mínim d'explotació de 1.550€,
exclòs d’IVA, juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i de prescripcions tècniques particulars.
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onzena dels plecs de clàusules administratives particulars.
Notificar l'acord de la mesa de contractació a SERGI VIVES OLIVARES de
conformitat amb l'article 44.6 de la LCSP.
Segon.- DECLARAR deserta la licitació de la concessió d'una llicència d'ús
privatiu del bar de la Plaça Europa - anualitat 2020.
Tercer.- CONCEDIR un termini de 5 dies hàbils per tal que es presentin les
ofertes de licitació de la concessió, 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.
El procediment d’adjudicació directa es regirà de la mateixa manera pels plecs de
clàusules administratives particulars que han de regir la concessió d'una llicència
d'ús privatiu del bar de la Plaça Europa - anualitat 2020.
Quart.- PUBLICAR l’Acta de la sessió al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva. “

“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.”

Per tot això exposat, a la junta de govern es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Excloure l'oferta presentada per Sergi Vives Olivares per no haver
inclòs en el Sobre A la declaració responsable (DEUC), corresponent a la
documentació administrativa, una obligació degudament regulada a la clàusula
onzena dels plecs de clàusules administratives particulars.
Notificar l'acord de la mesa de contractació a SERGI VIVES OLIVARES de
conformitat amb l'article 44.6 de la LCSP.
Segon.- Declarar deserta la licitació de la concessió d'una llicència d'ús privatiu
del bar de la Plaça Europa - anualitat 2020, mitjançant el procediment obert
simplificat.
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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:
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Tercer.- Concedir un termini de 5 dies hàbils 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 2020, 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.
Modificar la declaració responsable pel model simplificat que consta en la
Instrucció 1/2019 per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per
l’Ajuntament de Santa Oliva.
Quart.- Publicar l’Acta de la sessió al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva.
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.
Vist i plau
Josep Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí
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Josep Carreras i Benach
Alcalde

