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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU BRIGADA MUNICIPAL

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE
RESTAURACIÓ
DE
LES
BARQUES
DESTINADES A FINALITAT ORNAMENTAL DE
LA PLATJA DE LLEVANT.

Localització de l'activitat

PASSEIG 30 D´OCTUBRE (DEL) 4 SALOU (TARRAGONA)

RESOLUCIÓ
Expedient núm. 550/2019 relatiu a la contractació menor de serveis de restauració de les
barques destinades a finalitat ornamental de la Platja de Llevant.
Tràmit: deserta convocatòria.
Fets
1. El 29 de gener de 2019 la unitat municipal de Projectes Urbans promou la contractació
menor de serveis de restauració de les barques destinades a finalitat ornamental de la
Platja de Llevant. Se li atribueix un pressupost de licitació de 16.940,00 €, IVA inclòs.
2. Dins el termini que s’atorga a l’anunci de licitació publicat al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Salou, no s’ha presentat cap oferta.
Fonaments de dret
1. Degut al fet que no s’ha presentat cap oferta en el procediment, procedeix declarar
deserta la licitació convocada.
2. La competència correspon al regidor de Serveis Generals, per delegació de l’alcalde
realitzada per resolució núm. 1213/2018, de 9 de març (Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, de 23-3-2018).
Resolució
1. Declarar desert el procediment per a l’adjudicació del contracte menor de serveis de
restauració de les barques destinades a finalitat ornamental de la Platja de Llevant
tramitat a l’expedient identificat a la capçalera, i el seu arxiu, al no haver concorregut cap
interessat.
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2. Publicar la resolució en el perfil de contractant.
Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

F_FIRMA_133

Regidor delegat de
Serveis Generals
Jesús Barragán
Pascual
(Decret núm
1213/2018 de
09/03/2018)
21-03-2019 10:24

F_FIRMA_3

Secretari General
Enric Ollé Bidó
19-03-2019 10:17
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