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Expedient núm.: 2021/OBR-74
Resolució per la qual es declara desert el procediment obert per a la contractació d’una obra de remodelació
interior en espais docents i administratius per tal d'adequar l'edifici als nous requeriments en nombre
d'alumnes, així com millorar els espais d'administració de l’edifici Pla de la Massa en el Campus
d’Igualada
FETS:
1. Per resolució de data 30 de novembre de 2021 s’aprova l’expedient de contractació, mitjançant procediment
obert.
2. Donat que transcorregut el termini no s’ha presentat cap oferta
A aquests fets els són d'aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET:
1. Els articles 121 a 124 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (a partir d'ara
LCSP), estipulen l’obligatorietat de sotmetre's a l'establert en els plecs com a part integrant del contracte.
2. L’article 150 de la LCSP preveu la possibilitat que l’Administració pugui deixar desert una licitació per manca
de proposicions.
Per això, en ús de les facultats, en matèria de contractació, que disposa el Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel qual
s’aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida i, el Decret 113/2019, de 21 de maig, de nomenament com a
rector de la UdL (DOGC 7880)
RESOLC:
Primer: Declarar desert el procediment obert per a la contractació de l’obra de remodelació interior en espais
docents i administratius per tal d'adequar l'edifici als nous requeriments en nombre d'alumnes, així com
millorar els espais d'administració de l’edifici Pla de la Massa en el Campus d’Igualada.
Segon: Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant.

Jaume Puy Llorens
Rector
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