
                            
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
                            (LLEIDA)

DECRET DE L’ALCALDIA

Assumpte: AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES AL 
PROCEDIMENT D’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DELS BÉNS 
IMMOBLES PATRIMONIALS AM PLA PARCIAL SECTOR SUB-11.

Antecedents:

En la data 3/06/2021, la Junta de Govern Local va declarar desert el procediment d’alienació 
dels béns immobles patrimonials de l’AM del Pla Parcial Sector SUB-11 i va autoritzar de nou 
la seva alienació mitjançant el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació - el preu 
més baix- (antiga subhasta pública).

La licitació es va publicar mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya en la 
data 4/06/2021, obrint-se un termini de trenta dies naturals per presentar ofertes des del 
dia següent a la data de l’esmentada publicació.

El dia 10/06/2021 es va avariar greument el Servidor principal de l’Ajuntament i des 
d’aquesta data ha estat impossible l’accés de les persones interessades al Perfil del 
contractant. Així mateix, no s’ha pogut facilitar mitjançant la publicació a l’esmentada 
plataforma la informació addicional sol·licitada ni els aclariments a les consultes efectuades.

Fonaments de dret:

Primer. L’article 138.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) estableix que els òrgans de contractació oferiran accés als plecs i la resta de 
documentació complementària per mitjans electrònics a través del perfil del contractant, de 
forma lliure, directa, completa i gratuïta, des de la data de la publicació de l’anunci de 
licitació.

Segon. L’apartat 3er del mateix precepte estableix que els òrgans de contractació 
proporcionaran a tots els interessats en el procediment de licitació, com a molt tard 6 dies 
abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, aquella informació 
addicional sobre els plecs i demés documentació complementària que aquests sol·licitin, 
sempre i quan ho haguessin sol·licitat al menys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de proposicions, llevat que els plecs estableixin un altre termini.
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i en ús de les facultats que legalment tinc 
atribuïdes, RESOLC:

Primer. Ampliar el termini per a la presentació d’ofertes per concórrer al procediment 
d’alienació de béns immobles patrimonials de l’AM del Pla Parcial Sector SUB-11, en 30 dies 
naturals.

Segon. Publicar la present resolució a la Plataforma de serveis de contractació de la 
Generalitat de Catalunya per al general coneixement dels interessats.

I, perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde.

Mollerussa, a la data de la signatura electrònica.
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