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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2021027550

Primer.- Per Decret de l'Alcaldia número 2021022767, de data 27 d'octubre de 2021, es
van aprovar l'expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules administratives
redactat pels serveis tècnics municipals, i subscrit pel senyor Guillem Collell Mundet ,
enginyer municipal, en data 23 de setembre de 2021, relatiu a la contractació de les obres
de reparació dels estreps del passallís de l'Onyar, a l'alçada de l'Escola Sagrada Familia.
Segon.- En la mateixa resolució es va convocar la licitació de la contractació.
Tercer. - En data 12 de novembre de 2021 es va publicar a la plataforma de contractació
de serveis públics l'anunci de licitació, amb un termini màxim per a la presentació d'ofertes
de 10 dies hàbils.
Quart.- En el termini establert, cap empresa va presentar oferta econòmica.
Atès que, d'acord amb el que disposa l'article 37.6 per a les obres de conservació i
manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries, és aplicable el
procediment abreujat que preveuen els articles 34 i 35 del ROAS.
Atès la definició que l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic formula en quant al contracte d'obres.
Atès el que disposen els arts. 116, 117 i 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, en quant a l'inici, contingut i aprovació de l'expedient
administratiu.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic i les delegacions efectuades pel cartipàs
municipal.
A la vista dels anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2021002927, de data 16 de febrer de 2021,
DECRETO
Declarar deserta la licitació de la contractació de les obres de reparació dels estreps del
passallís de l'Onyar, a l'alçada de l'Escola Sagrada Familia.
El regidor delegat d'Urbanisme i Activitats
Lluis Martí Arderiu
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