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 18 de desembre de 2018, va prendre el següent acord:
“ 10. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA DE LA LÍNIA
2: BESCARAN – LA SEU D’URGELL
Núm. Exp.: 2018/345 (GENERAL/120)

Montserrat Pagès Llop
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18/12/2018 Secretaria

Per acord de la Comissió de Govern de 16 d’octubre de 2018 es va acordar la contractació, per
procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant, del contracte per a la prestació del servei
de transport de viatgers a la demanda corresponent a l’àrea territorial de l’Alt Urgell de la línia 2:
Bescaran - Estamariu a La Seu d’Urgell, i aprovant-ne també els plecs de condicions
corresponents:
A la data d’acabament del termini per a presentar les propostes per a la prestació d’aquest servei,
el dia 27 de novembre de 2018, es va presentar 1 plica.
La Mesa de Contractació es va reunir en data 3 de desembre per a l’obertura del sobre A i el dia 4
per a l’obertura del sobre B.
L’únic contractista que s’havia presentat a la licitació no va introduir la contrasenya per a l’obertura
del sobre B, per tant, no havent cap altra licitador, la Mesa la va declarar deserta .
Atès el disposat a la disposició addicional 16ena. 1.h) de Llei de contractes del sector públic, i a la
base 9.2 plecs de condicions,
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat, s’acorda:
Primer. Declarar deserta la contractació de la Línia 2: Bescaran – la Seu d’Urgell per manca de
licitadors.

Jesús Fierro i Rugall
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18/12/2018 PRESIDENT

Segon. Donar-ne compte a l’interessat i publicar-ho 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.
La Secretària

El President
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