Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de maig de 2018
en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA LICITACIÓ DE
L'ARRENDAMENT D’UN LOCAL AL MUNICIPI DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS DESTINAT AL DIPÒSIT DELS VEHICLES ADSCRITS A LA BRIGADA
MUNICIPAL

La Junta de Govern Local en sessió de data 28 de febrer de 2018 va aprovar l’expedient de
contractació de l'arrendament d'un local al municipi de Cerdanyola del Vallès destinat al
dipòsit dels vehicles adscrits a la Brigada Municipal, juntament amb l’aprovació dels plec de
clàusules administratives particulars i tècniques i la convocatòria de licitació mitjançant
procediment obert.
En data 14 de març de 2018 es va publicar el corresponent anunci de licitació en el BOP de la
província de Barcelona i en el perfil del contractant.
Dins del període de presentació d'ofertes no ha concorregut cap licitador.
De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.710 de data 25 de juny de 2015,
modificada per resolució d'alcaldia núm. 4.721 de data 26 d'octubre de 2017 de delegació de
l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en determinats regidors i
regidores, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer.- DECLARAR deserta la convocatòria de licitació mitjançant procediment obert, per
a la contractació de l'arrendament d'un local al municipi de Cerdanyola del Vallès destinat al
dipòsit dels vehicles adscrits a la Brigada Municipal, atès que en el període de presentació
d'ofertes no ha concorregut cap licitador.
Segon.- APROVAR els documents A/ d'anul·lació d'autorització de despesa amb càrrec de
la partida pressupostària 1010-93300-20200-20602, segons es detalla a continuació:
Exercici

Import IVA del 21% inclòs

Número operació prèvia

2018 (de maig a desembre)

19.360,00 €

920180006295

2019

29.040,00 €

920189000200

29.040,00 €

920189000200

2020
2021

29.040,00 €

920189000200

2022 (de gener a abril)

9.680,00 €

920189000200

"
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

