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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2022/14

La junta de govern local

Lídia Cabrero Abad, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 25 / de juliol / 2022 s’adoptà l’acord següent:
“Expedient: 95/2022
Assumpte: Plec de condicions econòmiques i administratives que han de regir l’adjudicació
dels contractes d’arrendament de finques industrials destinades a magatzems al terme
municipal d’Alfarràs.
1.- Antecedents
Vist que en data 14 de març de 2022, s’aprova, per la Junta de Govern Local, la
convocatòria per al procés de licitació dels contractes d’arrendament de finques industrials
destinades a magatzems situats a la Fàbrica de Dalt.
Vist que finalitzat el termini de presentació de proposicions s’hi han presentat dues
propostes, que són:
.- Registre d’entrada 1550 de data 28 d’abril de 2022 Francesc Sanchez Llop, Transportes
Funcional 2014, S.L ( PROPOSTA PEL LOT 5)
.- Registre d’entrada 1632 de data 4 de maig de 2022, Javier Borja, Església Evangèlica
(PROPOSTA PEL LOT 1)
Vist que el dia 26 de maig de 2022 a les 12.00 hores, es constitueix la Mesa de contractació
del procés de licitació dels contractes d’arrendament de finques industrials destinades a
magatzems situades a la Fàbrica de Dalt, i en aplicació del Plec de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques, així com l’expedient de contractació que regirà el
contracte d’arrendaments de bens immobles destinats a magatzems, i es procedeix a
l’obertura del sobre únic i a la lectura de les ofertes dels licitadores presentats.
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Vist que es va requerir als peticionaris per tal que en el termini de 10 dies hàbils presentés la
documentació relacionada per acomplir amb el Plec de clàusules de l’esmentada licitació.
Vist que en aquest termini s’ha presentat en data 11 de juliol de 2022 amb número de registre
d’entrada 2468, instància presentada pel senyor JAVIER BORJA BORJA amb DNI
43718091S, i domicili al Carrer Cardenal Cisneros, 1, polí 3 de Lleida, escrit en el que
manifesta que renuncia a la NAU-1 per problemes de NIF, i que es posaran en contacte en la
propera convocatòria.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord que diu:

Vist que procedeix per part de la Mesa de Contractació proposar que es declari deserta la
licitació corresponent a l’arrendament de finques industrials destinades a magatzems situats
a la Fàbrica de Dalt, per manca de licitadors.
Fonaments jurídics

Per tant, la Mesa de contractació proposa a l’òrgan competent l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar deserta la licitació corresponent a la contractació per a l’arrendament de
finques industrials destinades a magatzems situats a la Fàbrica de Dalt.
Segon.- Acceptar la renuncia i donar per no acomplert el tràmit donant per retirada la seva
oferta i queda exclosa de la licitació, requerint a l’empresa el 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant, amb peu de recursos.”
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
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Vist els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i de conformitat amb el què preveu la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del règim local; el 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.
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2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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