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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Per Resolució d’alcaldia de 25 d’abril de 2017 es va aprovar l’expedient de
contractació, per procediment obert i tramitació urgent, per contractar la gestió dels
casals de vacances de la Roca del Vallès per a l’any 2017.
En la mateixa resolució es van aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regien la contractació, i en els que es
determinava que el procediment de licitació era el procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació i tramitació per urgència.
Els anuncis de licitació es van publicar el 27 d’abril de 2017 en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el perfil del contractant municipal. El termini de
presentació d’ofertes era de 8 dies naturals comptadors des de l’endemà de la última
publicació dels anuncis. Per tant, el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el 5
de maig de 2017, a les 14.00 hores i, en aquest termini, no s’ha presentat cap oferta.
La Mesa de contractació, en sessió celebrada el 8 de maig de 2017, ha acordat
proposar a l’òrgan de contractació declarar deserta la licitació de referència.
L’article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre –TRLCSP-, estableix que no es
podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figurin en el Plec. “A sensu contrari”, es podrà
declarar deserta una licitació en la que no existeixi cap oferta.
De conformitat amb la Disposició addicional segona del TRLCSP.
Per tot això, aquesta Alcaldia
RESOL
Primer.- Declarar deserta la licitació de l’expedient de contractació, per procediment
obert i tramitació urgent, per contractar la gestió dels casals de vacances de la Roca
del Vallès per a l’any 2017.
Segon.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
La Roca del Vallès, 8 de maig de 2017
L’alcalde
Albert Gil i Gutiérrez
Secretari
Antoni Peralta Garcerá
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