Expedient núm.: 2018/756
Acta mesa de contractació
Identificació de l’expedient: licitació de l’ús privatiu del domini públic mitjançant l'atorgament
de llicencies per a l'explotació de parades vacants de venda no sedentària al mercat setmanal de
Sils

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

ACTA de la sessió ordinària de la Mesa de Contractació per l’obertura del sobre A de la
licitació de l’ús privatiu del domini públic mitjançant l’atorgament de llicències per a
l’explotació de parades vacants de venda no sedentària al mercat setmanal de Sils

Lloc: Sala de juntes de l'Ajuntament de Sils
Data: 2 de juliol de 2018
Horari d’inici de la sessió: 12:02 hores
Hi assisteixen:
President:
Vocals:

Sr. Martí Nogué Selva, Alcalde de l’Ajuntament de Sils.
Sr. Juan Antonio González Blanco, Secretari general de l’Ajuntament de Sils.
Sra. Teresa Martorell Martí, Interventora de l’Ajuntament de Sils
Sra. Marta Lladó Salip, Gestora administrativa de l’Ajuntament de Sils

Actuarà com a secretaria de la Mesa de Contractació, la Sra. Imma Marcó Julià, tècnica de
l’administració general.
Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la clàusula 9 del plec
de clàusules tècnic-administratives particulars reguladores del contracte.
Desenvolupament de la sessió
1.- Després de la constitució de la Mesa de Contractació, es procedeix a revisar les proposicions
presentades a porta tancada i qualificar la documentació administrativa continguda en el sobre
A.
S’acorda, no acceptar l’única proposició presentada, la del Sr. Josep M. Duran Gonzalez, ja que
tot i haver-se presentat dins el termini establert de vint dies naturals, comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant, aquesta no s’ajusta
a dret, en tant que un cop examinada la mateixa s’ha constatat una incongruència, al no coincidir
la persona física que és titular de la proposta Josep M. Duran Gonzalez, amb la persona que
signa la presentació d’aquesta, Albert Duran Torrent; en conseqüència al trobar-nos davant un
defecte no esmenable de presentació, al no complir amb un dels condicionants obligatoris de
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presentació, la Mesa de Contractació no admet la proposta presentada, proposant declarar
deserta la present licitació.
El President dóna per acabada la reunió a les 12:32 hores.
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I perquè quedi constància del tractat, la Secretaria redacta l’acta que sotmet a la signatura del
President i Vocals; dono fe.
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