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C E R T I F I C O :

En data 7 de març de 2018 es va publicar l’anunci del procediment de contractació al
BOPB i es va atorgar un termini de presentació d’ofertes de 13 dies naturals a partir de
l’endemà a la data de publicació.
Vist que un cop acabat el termini, no s’ha presentat cap oferta.
Vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. DECLARAR DESERT el procediment de contractació de les obres de construcció
d’una sala polivalent a l’entorn de l’equipament de l’escola Santa Anna,
convocat per urgència i mitjançant un concurs i procediment obert.
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En data 2 de març de 2018, per Decret d’Alcaldia, es va acordar l’inici del procediment
de contractació de les obres de construcció d’una sala polivalent a l’entorn de
l’equipament de l’escola Santa Anna, per urgència i mitjançant un concurs i
procediment obert.
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“DECLARACIÓ, COM A DESERT, DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA POLIVALENT A L'ENTORN DE L'EQUIPAMENT DE
L'ESCOLA SANTA ANNA, PER URGÈNCIA I MITJANÇANT UN CONCURS I PROCEDIMENT
OBERT.

Triadó Bergés, Josep

Que la Junta de Govern Local en la sessió Ordinària celebrada el dia 3 d'abril de 2018
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
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2. PUBLICAR aquests acords al Perfil del contractant.”
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L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals.

Vist i Plau

La Secretària
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L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

Triadó Bergés, Josep

I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

