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Universitat de Lleida

Expedient núm.: 2022/OBR-36
Resolució per la qual es declara desert el procediment obert per a la construcció de la infraestructura
singular LIES “Projecte Executiu d’edifici experimental en antic magatzem d’infanteria PCITAL de la
Universitat de Lleida – FASE 1” per allotjar la validació de tecnologies necessàries per a l’articulació del
sistema territorial d’energies renovables i eficiència energètica de la UdL, dins el marc del projecte
d’especialització i competitivitat territorial “Green&Circular Ponent”
FETS:
1. Per resolució de data 3 de juny de 2022 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 construcció de la infraestructura
singular LIES “Projecte Executiu d’edifici experimental en antic magatzem d’infanteria PCITAL de la Universitat
de Lleida – FASE 1” per allotjar la validació de tecnologies necessàries per a l’articulació del sistema territorial
d’energies renovables i eficiència energètica de la UdL, dins el marc del projecte d’especialització i competitivitat
territorial “Green&Circular Ponent”
Segon: Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant.

Jaume Puy Llorens
Rector

SIGNAT PER/FIRMADO POR

DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA

PUY LLORENS JAUME

29-06-2022 13:26:15

Document signat electrònicament/Documento firmado electrónicamente
Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana, núm. 1, E-25003 - Lleida - Tel. +34 973 70 20 00

Pàgina/Página: 1 / 1

