Atès que l’error material detectat afecta al LOT 1 - Subministrament, en règim de lloguer,
transport, muntatge i desmuntatge de la Carpa Jove i de la resta d’infraestructura necessària
per al desenvolupament de les actuacions previstes a la carpa jove durant les Festes del Sant
Crist 2018 i consisteix en les dimensions de la carpa poligonal (1800 m2. 30 X 60), quan havien
de ser de (2100 m2. 35x60).
Atès que aquest error afecta a l’aforament, per acollir el públic que es preveu que assisteixi a
les activitats previstes i contractades dins de la carpa indicada.
En ús de les facultats que m’atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 que regula el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim local i vist l’article 152 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordinament jurídic espanyol, les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2017/23/UE, de 26 de febrer de 2014

Número : 2018-0989 Data : 29/10/2018

Atès que s’ha detectat un error en la memòria, plec de prescripcións tècniques i plec de
clàusules administratives de l’expedient núm. 1324/2018 corresponent al procediment de
contractació de subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge, manteniment,
servei tècnic i transport de la Carpa Jove i la resta d’infraestructura necessària així com la
infraestructura necessària per al pavelló d’Inpacsa per a les actuacions previstes durant les
Festes del Sant Crist que tindrà lloc els propers dies 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2018.

DECRET

DISPOSO:
Primer. Desistir del procediment de contractació del LOT 1: Subministrament, en règim de
lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de la Carpa Jove i de la resta d’infraestructura
necessària per al desenvolupament de les actuacions previstes a la carpa jove durant les
Festes del Sant Crist 2018, per import de quantia de 23.500,00€ euros (exclòs IVA) i de
28.435,00€ inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
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