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Declarar deserta la licitació per a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat , del servei de recollida, trasllats i emmagatzematge del mòdul turístic de propietat
municipal
Antecedents
Mitjançant decret del Tinent d'alcalde Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat de data 1 de febrer de
2019, es va aprovar iniciar els tràmits per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat del servei de recollida, trasllats i emmagatzematge del mòdul turístic de propietat municipal
En data 4 de febrer de 2019 es va publicar l'anunci de la licitació al perfil del contractant. L'últim dia
per presentar les proposicions finalitzava el dia 18 de febrer de 2019, sense que s'hagués presentat cap
licitador.
Fonaments de dret
1.- El text refós de la Llei de contractes del sector públic entre d'altres articles els art. 6,19, 88, 51,
110.1, 151.1 i 2, 157 i Disposició Addicional 2a.
2.- Art. 275.1 de l text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3.-- Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic,
per la qual tots els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor de l’esmentada llei,
es regiran per la norma anterior.
4.- Decret d'Alcaldia de 27 de juliol de 2018 dictat a l'empara de l'establert a l'article 23.4 de la Llei
7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot l’anteriorment exposat
Resolc,
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Ajuntament de Gavà
Primer.- Declarar deserta la licitació per a l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat
abreujat del servei de recollida, trasllats i emmagatzematge del mòdul turístic de propietat municipal

atès que no s’ha presentat cap oferta.
Segon.- Deixar sense efecte les operacions A pels imports i a les aplicacions pressupostàries següents:

Any

Aplicació pressupostària
Import

2019

40016 4322A 227060019 – Pla desenvolupament Turístic

2.662,00 €

2020

40016 4322A 227060020 - Pla desenvolupament Turístic

2.662,00 €

2021

40016 4322A 227060021- Pla desenvolupament Turístic

2.662,00 €

2022

40016 4322A 227060022- Pla desenvolupament Turístic

2.662,00 €

Tercer.- Traslladar aquest acord als interessats

El tinent d'alcalde i president de l'Àmbit de
Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
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