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Vist l'expedient de contractació 2021/8067D, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de personal
especialitzat en Teatre i direcció de Corals.
Vist que la licitació es va publicar al perfil del contractant en data 09 de desembre de
2021.
Vist que durant el termini de presentació d’ofertes d’aquesta licitació, no es va
presentar cap oferta.
Vist l’Acta de la Mesa de Contractació de data 13 de gener, que proposa declarar
deserta la licitació del servei de personal especialitzat en Teatre i direcció de Corals.
És competència del tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència i Serveis
Generals l'adopció d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 53 del 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, d'acord amb la delegació conferida per decret de l'Alcaldia
de data 26 de juny de 2019.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte del servei de personal especialitzat
en Teatre i direcció de Corals.
Segon.- Aprovar l’anul·lació de les següents operacions comptables:
-

A/920220000073 per import de 9.544,48 €, del corresponent pressupost
municipal 2022, amb càrrec a la partida 3200 3340 22799, del lot 2 Servei de
direcció coral.

-

A/920220000074 per import de 22.775,10 €, del corresponent pressupost
municipal 2022, amb càrrec a la partida 3200 3340 22799, del lot 1 Servei
especialista en teatre.

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern
Local.
Quart.- Notificar al Servei Acció Sociocultural i a Intervenció.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el
termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació
o la publicació de la resolució.
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la
recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos.

Ho decreta i signa,

I als efectes de la transcripció de la present
resolució al Llibre de Resolucions, ho signa
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