Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Secretari general de l'Ajuntament de la Vila
de CARDEDEU
(Vallès Oriental).
CERTIFICO: Que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Cardedeu a la
sessió del dia 25 de juny de 2020, va adoptar, entre altres, els següents
acords:
“
PRP2020/338 – EXP. 2019/5620
DECLARAR DESERTA LA
LICITACIÓ DEL SERVEIS DE RECOLLIDA D’ANIMALS A LA VIA
PÚBLICA I GESTIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS FERALS (Expedient de
contractació nº 2019/5620)
ANTECEDENTS
Atès que a la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació nº 2019/5620, per a la licitació dels serveis de
recollida d’animals a la via pública i gestió de les colònies de gats ferals, per
procediment obert.
La licitació d’aquest expedient es va publicar al perfil del contractant de la
Plataforma de serveis de Contractació Pública, amb el codi d’expedient 2019/5620,
essent la data límit del termini per a la presentació d’ofertes el dia 23/01/2020.
Vist l’acord de la Mesa de contractació de data 16 de juny de 2020, de determinar
inadmissible l’únic licitador de la licitació per quan no ha presentat la documentació
requerida acreditativa del compliment dels requisits per contractar que fa referència
l’article 140.1 de la LCSP i els indicats al PCAP, elevant a l’òrgan de contractació
proposta a fi de que sigui declarada deserta la licitació. Les actes de les meses de
contractació celebrades figuren publicades al Perfil del contractant.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
que permet la declaració de deserta d’una licitació quan no existeixi cap oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec.
Es proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Declarar deserta la licitació per a la contractació dels serveis de recollida
d’animals a la via pública i gestió de les colònies de gats ferals, expedient de
contractació 2019/5620, per no ser admissible l’oferta presentada, d’acord amb els
criteris que figuren en el plecs que regeix aquesta contractació.
Segon.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant.

La Regidora de salut, Laia Muñoz Casanovas

ELS REUNITS PER UNANIMITAT APROVEN LA PROPOSTA.

”

I, per a que consti i doni lloc als efectes oportuns, expedeixo la present
certificació, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Cardedeu.
Vist i plau
L'alcalde,

El secretari general,

(signat electrònicament al peu de pàgina)
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