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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019017567

Per decret d'Alcaldia de 3 de juliol de 2019 s'inicià i aprovà l'expedient de contractació
mixta dels serveis de manteniment i ajuda a l'explotació de les instal·lacions de control
d'accés a les vies públiques amb pilons de la ciutat de Girona, així com el
subministrament de comandaments i dels materials necessaris per portar a terme els
treballs de MP I MC; es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques i la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per l'adjudicació és l'obert, atenent a un únic criteri de
valoració en virtut dels articles 131, 145 i 156 i següents de la LCSP, i que la tramitació
de l'expedient serà ordinària, de conformitat amb els articles 116 i següents de la llei.
En data 8 de juliol es va enviar l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la
Unió Europea, publicant-se al DOUE i al Perfil del Contractant en data 10 de juliol de
2019.
El termini de presentació de d'ofertes va finalitzar el 12 d'agost, atorgant un termini de
36 dies a comptar des del dia de l'enviament de l'anunci a l'Oficina de Publicacions de
la Unió Europea, en compliment del que estableix l'article 156.2 de la LCSP per a
contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Atès que a data d'avui ha transcorregut el termini per presentar ofertes sense que
consti que se n'hagi presentant cap.
D'acord amb l'article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, no es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
Atès que d'aquest article es desprèn que quan no existeixi cap oferta o proposició es
podrà declarar deserta una licitació.
Atès que no s'ha presentat cap empresa a la licitació,
De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret de
l'Alcaldia d'1 de juliol de 2019, el qual resol delegar la competència en matèria de
contractació a favor de la Junta de Govern Local. Atès que per decret de l'Alcaldia d'1
d'agost de 2019, s'ha resol avocar temporalment a aquesta alcaldia la competència de
la Junta de Govern Local en matèria de contractació mentre no se celebrin sessions
durant el mes d'agost.
DECRETO
1.- DECLARAR DESERTA la licitació per a la contractació mixta dels serveis de
manteniment i ajuda a l'explotació de les instal·lacions de control d'accés a les vies
públiques amb pilons de la ciutat de Girona, així com el subministrament de
comandaments i dels materials necessaris per portar a terme els treballs de MP I MC,
iniciada per Decret d'Alcaldia de 3 de juliol de 2019.
2.- PUBLICAR la resolució en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona.
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Així ho mano i signo
L'alcaldessa
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Marta Madrenas i Mir

Traspassat a la revisió tècnica en data 14 d'agost de 2019
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