PROPOSTA (PRP2018/652) DE LA REGIDORIA
MUNICIPALS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DE

MANTENIMENT

D’EDIFICIS

En data 17 de setembre de 2018, per Junta de Govern Local, es va acordar l’inici del
procediment de contractació del servei de manteniment d'extintors, boques d'incendi
equipades (B.I.E) i instal·lacions contra incendis, així com les instal·lacions d'alarma i
control dels accessos i intrusos de les instal·lacions municipals, mitjançant un concurs i
procediment obert simplificat.
En data 20 de setembre de 2018 es va publicar l’anunci del procediment de contractació
al BOPB i es va atorgar un termini de presentació d’ofertes de 15 dies naturals a partir de
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 del servei de manteniment
d'extintors, boques d'incendi equipades (B.I.E) i instal·lacions contra incendis, així
com les instal·lacions d'alarma i control dels accessos i intrusos de les instal·lacions
municipals, mitjançant un concurs i procediment obert.
2. PUBLICAR aquests acords al Perfil del contractant.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Josep Font i Vives
Regidor de Manteniment
d’Edificis Municipals
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DECLARACIÓ, COM A DESERT, DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (B.I.E) I INSTAL·LACIONS
CONTRA INCENDIS, AIXÍ COM LES INSTAL·LACIONS D'ALARMA I CONTROL DELS
ACCESSOS I INTRUSOS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, MITJANÇANT UN CONCURS
I PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
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