RELACIÓ DE FETS
1. El 29 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que havien de regir la
contractació per a l’explotació del servei d'hosteleria del Casal d'Avis de la Llagosta.
2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació
va celebrar sessió d’obertura del sobre núm. 1, en què es van admetre les ofertes
següents:
1. Antonio Maria Ruiz Escobar, NIF 52436608-N
28 de juliol de 2017, registre d’entrada núm. 2017-E-RC-8352
3. El 12 de setembre de 2017, la Mesa de Contractació va portar a terme l’acta d’obertura
del sobre núm. 2 dels licitadors admesos al procediment de referència, donant trasllat
dels sobres amb la documentació tècnica als serveis tècnics de l’Ajuntament.
4. El 14 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local va acordar proposar l'exclusió del
senyor Antonio Maria Ruiz Escobar i la declaració del procediment de contractació com a
desert.
FONAMENTS DE DRET
1. El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat mitjançant el Reial cecret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals de Catalunya.
3. Les diferents actes de la Mesa de Contractació.
4. El Decret d’Alcaldia 409/2015, de 29 de juny, publicat al BOPB, de 17 de juliol, per raó
del qual es delega en la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència per a
l’exercici, en matèria de contractació, de totes les competències que corresponguin a
l’Alcaldia atenent a les previsions del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
per raó del qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Aquesta Regidoria, vistos els antecedents i la proposta de la Mesa de Contractació,
presenta a la Junta de Govern Local, per a la seva aprovació si s’escau, la següent,
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PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GENT GRAN

PROPOSTA:
Primer.- Excloure el senyor Antonio Maria Ruiz Escobar, NIF 52436608-N, del procediment
de contractació per a l'explotació del servei d'hosteleria del Casal d'Avis de la Llagosta, per
no ajustar-se la seva oferta tècnica als requeriments mínims previstos al Plec de clàusules
aprovat a l'efecte.
Segon.- Declarar desert el procediment de contractació per a l'explotació del servei
d'hosteleria del Casal d'Avis de la Llagosta.
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Antonio Maria Ruiz Escobar i publicar-ho al perfil
del contractant.
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