RESOLUCIÓ DECLARANT DESERT L’EXPEDIENT D'ARRENDAMENT DE 20
PLACES D’APARCAMENT A LA LOCALITAT DE BARCELONA, PER A L’ÚS DEL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
EXP. LG6-SOC-2020
Fets
1. En data 20 de febrer de 2020, la subdirectora general de Verificació i Supervisió del
SOC informa sobre la necessitat de contractar l’arrendament de 20 places d’aparcament
a la localitat de Barcelona per a l’ús del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (en
endavant SOC).
2. En data 4 de març de 2020, el cap del Servei de Pressupostos i Comptabilitat tramet
certificat d'existència i de compromís de crèdit amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/200000200/331C/0000.
3. En data 7 de maig de 2020, l’Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals emet
informe favorable sobre els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques.
4. En data 18 de maig de 2020, es genera una nova reserva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/200000200/331A/0000.
6. En data 3 de juny de 2020, la Intervenció Delegada fiscalitza favorablement
l’expedient de referència.
7. En data 9 de juny de 2020, la directora del SOC aprova la contractació i declara obert
el procés d’adjudicació.
8. En data 13 de juliol de 2020, finalitza el termini de presentació d’ofertes sense haverse rebut cap proposta per aquest expedient.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic –en endavant, LCSP-, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins
del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació o el declararà
desert quan no existeixi oferta o proposició admissible.
2. Atès l’art. 27 l) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la direcció del SOC actua com a òrgan de
contractació.
Per tant, resolc:
1. Declarar desert el procediment per a contractar l’arrendament de 20 places
d’aparcament a la localitat de Barcelona per a l’ús del SOC, amb els pertinents efectes
comptables.
2. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant.
La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Ariadna Rectoret Jordi

