Albert Estébanez López, Secretari Accidental de l’Ajuntament de Montblanc,
CERTIFICO:
Que, segons les dades que consten en aquesta Secretaria al meu càrrec i, en
particular, al Llibre d’Actes de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Montblanc, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montblanc, en la seva
sessió de data 28 de juliol de 2021, va adoptar un acord del tenor literal següent:
«Patrimoni. Alienació mitjançant procediment obert amb un criteri
d’adjudicació (concurs subhasta) de la parcel•la 8 del polígon Pla Parcial 14 de
Montblanc. Resolució.
Fets
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montblanc, en la seva sessió de 16 de
juny de 2021 va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques que han de regir l’alienació mitjançant procediment obert amb un criteri
d’adjudicació (concurs subhasta) de la parcel·la 8 del polígon Pla Parcial 14 de
Montblanc.
Es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament i al Diari
de Tarragona del dia 23 de juny de 2021, i durant el termini de presentació d’ofertes,
el qual finalitzava a les 23:59h del dia 5 de juliol de 2021, no es van presentar cap
oferta per prendre part a la licitació de referència.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014
sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel que es desenvolupa parcialment la llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en tot allò que no s’oposi
a la llei 9/2017
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
Decret 336/1988, de 17 d’octubres, del Reglament de patrimoni dels ens locals
Decret d’Alcaldia 494/2021, de 6 de juliol.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Declarar desert per falta de licitadors el procediment d’alienació del bé
immoble patrimonial propietat d’aquest Ajuntament situat a la parcel·la 8 del polígon
Pla Parcial 14 de Montblanc.

Segon.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs»
La qual cosa certifico, als efectes legals adients, signant infra amb el vistiplau de
l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Montblanc.
Montblanc, a la data de la signatura electrònica.

El Secretari Acctal.
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