RELACIÓ DE FETS
1. El 4 d'abril de 2019, la Junta de Govern Local de la corporació va acordar l’inici de
l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la gestió,
direcció, prestació de docència i gestió comptable de l'Escola Municipal de Música de la
Llagosta.
El 8 d'abril de 2019, va sortir publicat l'anunci de licitació al perfil del contractant de la
corporació, finalitzant el termini de presentació d'ofertes el passat 26 d'abril de 2019.
2. El 30 d'abril de 2019, la secretària general accidental ha emès certificat en el qual
manifesta que no s'han presentat ofertes ni proposicions a l'esmentada licitació.
FONAMENTS DE DRET
1. L'acord de la Junta de Govern Local, de 4 d'abril de 2019, d'aprovació de l'expedient de
contractació per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la per a la gestió, direcció,
prestació de docència i gestió comptable de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta.
2. El certificat de la secretària general accidental, de 30 d'abril de 2019, referent a la no
presentació de cap oferta ni proposició a l'esmentada licitació.
3. L'article 10.3 de la LCSP, estableix que l’adjudicació recau en el licitador que fa la
proposició més avantatjosa, tenint en compte els criteris d’aquest Plec, sense atendre
exclusivament al seu preu i sense perjudici del dret de l'Ajuntament de la Llagosta, a
declarar-lo desert quan no s’hagi presentat cap oferta o cap proposició sigui admissible
d’acord amb els criteris d’aquest Plec.
En aquest cas, en no haver-se presentat cap proposta, procedeix la declaració de desert.
4. La Disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP, referent a les competències
en matèria de contractació en les entitats locals, estableix que és competència de
l'Alcaldia la contractació dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessions
d'obres i de serveis i contractes administratius especials, quan el seu valor estimat sigui
inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i aquells contractes de caràcter
plurianual que no tinguin una durada superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses.
En aquest cas, el contracte que es planteja te una durada de 4 anys, amb possibles
pròrrogues incloses, i un valor estimat de contracte inferior al 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, amb la qual cosa, correspon a l'Alcaldia la tramitació del
corresponent expedient de contractació.
El Decret d’Alcaldia 409/2015, de 29 de juny, publicat al BOPB, de 17 de juliol, per raó
del qual es delega en la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència per a
l’exercici, en matèria de contractació, de totes les competències que corresponguin a
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PROPOSTA D'ALCALDIA

l’Alcaldia atenent a les previsions del Text Refós Llei Contractes Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Aquesta Alcaldia, vistos els antecedents i la certificació emesa, presenta a la Junta de
Govern Local, per la seva aprovació si s’escau, la següent:
PROPOSTA:
Primer.- Declarar deserta la licitació per a la prestació del servei de gestió, direcció,
prestació de docència i gestió comptable de l'Escola Municipal de Música de la Llagosta.
Segon.- Publicar aquest acord al Perfil del contractant de la corporació.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d'Intervenció.
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