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Exp. 1590/2018

LUIS MARTIN MONTULL, SECRETARI GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24/01/2019, va aprovar per
unanimitat l’adopció dels següents acords:
3.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EMPRESA, COMERÇ, INDÚSTRIA I OCUPACIO, QUE
ELEVA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A LA DECLARACIÓ, SI S’ESCAU, DE
DESESTIMENT DE LA PANADERIA ALONSO DE LA PARADA AL MERCAT MUNICIPAL PER
FALTA D’APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Antecedents de fet

La Junta de Govern Local, en sessió de data 20/09/2018, va requerir al titular de la Panaderia
Alonso diversa documentació, prèviament a l’adjudicació d’aquest contracte, entre la qual hi
havia la certificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Feta la comprovació prèvia, es va comprovar una incidència en relació amb les obligacions
amb la Seguretat Social, per la qual cosa es va requerir aquesta documentació, la qual no ha
estat aportada, havent transcorregut amb escreix el termini atorgat, per la qual cosa procedeix
declarar el seu desestiment.
Fonaments de dret.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, a proposta de la regidoria d’Empresa, Comerç, Indústria i Ocupació, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. DECLARAR el desestiment tàcit del Sr. Philippe Alonso, com a titular de la
Panaderia Ronda del Remei SLU, en no haver aportat en termini la documentació requerida
per a l’adjudicació de l’ús privatiu d’una parada al mercat municipal.
SEGON. PUBLICAR aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a la web
municipal, i comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de dasta 2/08/2018, va aprovar el
plec de clausules administratives particulars i de prescripcions tècniques, per a la licitació per
l’adjudicació de les concessions per a l’ús privatiu de les noves parades del mercat municipal,
així com la seva convocatòria.

Públic, de conformitat amb allò que estableix la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes
del sector públic.
TERCER. NOTIFICAR aquests acords a la persona interessada.
QUART. COMUNICAR aquests acords al departament d’Intervenció-Tresoreria, i a la regidoria
corresponent.
I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, a Alcanar, document signat
electrònicament al marge.
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Vist i plau,
L’Alcalde

