Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

Montserrat Pagès Llop, secretària del Consell Comarcal de l'Alt Urgell,
CERTIFICO:
Que la Comissió de Govern, de data 5 de febrer de 2019, va prendre el següent acord:

06/02/2019 PRESIDENT

“ 8. DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE LA LICITACIÓ DEL TRANSPORT A LA
DEMANADA A CALBINYÀ I DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ
Núm. exp. 2018/414
Per acord de la Comissió de Govern de 16 d’octubre de 2018 es va aprovar el plec de condicions
administratives i tècniques i es va acordar la contractació del servei de transport a la demanda a
Calbinyà, tal com estava previst al Pla de Contractació de 2018. La seva licitació es va publicar al
perfil del contractant del Consell Comarcal i el termini per a la presentació d’ofertes acabava el dia
22/01/2019. En el termini esmentat no s’ha presentat cap oferta.
Tenint en compte el disposat a l’article 63.3 “in fine” de 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,
en endavant LCSP

Jesús Fierro i Rugall
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Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat, s’acorda:
Primer. Declarar deserta la licitació per a la contractació del servei de transport a la demanda a
Calbinyà.
Segon. Fer pública aquesta declaració mitjançant la publicació al perfil del contractant. “
I perquè consti, als efectes oportuns, lliuro el present certificat, d'ordre i amb el vistiplau del
president, en document electrònic i a la data de la última de les signatures.
El president

Montserrat Pagès Llop
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06/02/2019 Secretaria

La secretària
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