JOAN RALLO VENTURA, SECRETARI ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió
de caràcter Ordinari celebrada en data 16 de juliol de 2020 va acordar, entre
d’altres, el que a continuació es transcriu literalment, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent a dita sessió, de conformitat amb
allò previst a l’art. 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals:
“2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD PER A DECLARAR DESERTA LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER A
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA (NÚM. EXP. 2020/42)

XAVIER ROYO FRANCH
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17/07/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2020, va aprovar l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert, amb diferents criteris d’adjudicació de
caràcter automàtic, per al “Servei de manteniment i neteja del Cementiri municipal per
a l’Ajuntament de l’Aldea”.
Vist que el termini per a la presentació d’ofertes en el present procediment de licitació
finalitzava el dia 6 de juliol de 2020 a les 15.00 hores, sense que s’hagi rebut cap
oferta.
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord
de data 27 de juny de 2019.
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Declarar desert el present expedient de contractació com a conseqüència de
la no presentació d’ofertes.
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SEGON. Publicar al Perfil del contractant el present acord als efectes oportuns.
TERCER. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.”
I, per a que així consti i assoleixi els efectes corresponents, entrego i signo aquest
certificat, amb el vistiplau de l’Alcalde.
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