Decret: 20172376
Data: 27/09/2017
Unitat:
Ref. Exp.:

Secretaria
151/2017/SQSCR

Expedient de contractació administrativa. Arxiu del procediment en haver quedat deserta
la licitació.

ANTECEDENTS
Mitjançant decret d’alcaldia número 20171973 es va aprovar l’expedient i l’inici de la
licitació del contracte administratiu d’obres per l’execució d’onze actuacions a la via
pública.
Es va publicar al perfil del contractant i es va obrir el termini per presentar ofertes que va
finalitzar el dia 16 d’agost de 2017.
Durant aquest termini no es va presentar cap proposició en relació a aquesta licitació,
segons consta al certificat emès per la secretària de data 18 de setembre, que es troba a
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que modifica el TRLCSP:
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Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer. Declarar desert el procediment de contractació, expedient núm. 110-17-011 (Exp.
151/2017/SQSCR), de tramitació ordinària, procediment obert i forma de concurs, incoat
per a l’adjudicació del contracte d’obres per l’execució d’onze actuacions a la via pública
definides als pressupostos participatius 2016, atès que no s’ha presentat cap proposició
per a participar en aquest procediment.
Segon. Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant.

Ho disposo,

Dono fe,

L'alcaldessa

La secretaria,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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