Ajuntament de Santa Oliva
Montserrat Cosialls Sotos, Secretaria Interventora accidental de l’Ajuntament
de Santa Oliva, per delegació del Decret d’Alcaldia número 2022-0279.
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data set d’abril de dos mil vint-i-dos, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:
«EXP. NÚM.: 145/2022 DECLARACIÓ DE DESERTA DE LA LICITACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE MIXT DE
SUBMINISTRAMENT D’UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL I EL SERVEI DE MANTENIMENT. OBERTURA
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.
1. Antecedents
Primer.- Mitjançant acord de Junta de govern de 10.03.2022 es va aprovar
l'expedient de contractació del contracte mixt de subministrament i serveis de
manteniment d’una aplicació informàtica per a la gestió del cementiri municipal,
per un valor estimat del contracte de 2.850 euros IVA exclòs, que inclou les
anualitats objecte de contracte, més les possibles pròrrogues, corresponent al
valor estimat del contracte, mitjançant procediment obert simplificat sumari.

Segon.- En data 15.03.2022 es publica anunci de licitació al perfil de
contractant, perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar del dia
següent a la publicació en el perfil de contractant de l'anunci de licitació es
presentin les proposicions que s'estimin pertinents en format electrònic
mitjançant del Perfil del contractant. Del certificat obtingut de l’aplicació del
Sobre Digital, en resulta que no s’ha presentat cap oferta a la licitació en el
termini concedit a tal efecte.
2. Fonaments de dret
Considerant allò previst a l’article 168 apartat a) 1r, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, que regula l’adjudicació de
contractes utilitzant el procediment negociat sense la prèvia publicació d’un
anunci de licitació, establint que en el cas que no s’hagi presentat cap oferta, es
podrà recórrer a aquesta modalitat de contractació.
Vist que, de conformitat amb el previst en la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de
contractació és l'Alcaldia, competència que s'ha delegat en la Junta de govern
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Així mateix, es van aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació mitjançant
procediment obert simplificat sumari del present contracte mixt de
subministrament i serveis de manteniment. També es va autoritzar la despesa
corresponent.
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mitjançant decret d'Alcaldia 0224-2019.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa l’adopció del següents
acords:
Primer.- Declarar desert el procediment de contractació del contracte mixt de
subministrament i serveis de manteniment d’una aplicació informàtica per a la
gestió del cementiri municipal, mitjançant procediment obert simplificat sumari,
pel fet que no s’ha presentat cap oferta en el termini legalment establert.
Segon.- Aprovar el procediment d’adjudicació negociat sense publicitat del
contracte mixt de subministrament i serveis de manteniment d’una aplicació
informàtica per a la gestió del cementiri municipal, en aplicació de l'article 168
apartat a) 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, a l’empresa que reuneixi les condicions de solvència i presenti la millor
oferta de conformitat amb els plecs aprovats, i justificat pel fet que el
procediment obert ha quedat desert.
El procediment d’adjudicació mitjançant negociació sense publicitat es regirà de
la mateixa manera pels plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars aprovades per acord de Junta de govern de 10.03.2022 per a
l’expedient 145/2022.

Invitar als candidats que han manifestat interès en la licitació, segons la
informació continguda en el perfil de contractant i a l’expedient municipal, i que
són:
- APEIRON SOFTWARE, S.L., amb NIF B17711672
- FOLCH S.A., amb NIF A083354570
- EVOTIC S.L. amb NIF B67130674
- LOGIC SOLUTIONS CONSULTING, S.L. amb NIF B57820847
No obstant l'anterior, quan el nombre de candidats que compleixin els criteris
de selecció sigui inferior al número mínim de tres, l'òrgan de contractació podrà
continuar el procediment amb els que reuneixin les condicions exigides, sense
que pugui convidar-se a empresaris que no hagin sol·licitat participar en
aquest, o a candidats que no posseeixin aquestes condicions.
En qualsevol cas, el nombre de candidats convidats ha de ser suficient per a
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Tercer.- Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte actual
per procediment negociat sense publicitat donant ordre que es procedeixi a la
invitació dels candidats que puguin acreditar la solvència exigida en els plecs
de clàusules administratives particulars pels quals es regeix la licitació,
licitadors que hauran de presentar la seva proposició en el termini màxim de 15
dies naturals a comptar de la data de publicació de la present resolució al perfil
de contractant, presentant la documentació dels Annexos 1, 2 i 3 dels PCAP
mitjançant instància a la seu electrònica municipal.
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garantir una competència efectiva.
Quart.- Notificar el present acord a les empreses invitades a participar al
procediment negociat sense publicitat indicades en el punt anterior, per la via
de la seu electrònica, per tal que en el termini màxim de 15 dies naturals a
comptar de la data de publicació de la present resolució al perfil de contractant,
presentin la documentació dels Annexos 1, 2 i 3 dels PCAP mitjançant instància
a la seu electrònica municipal.
Cinquè.- Publicar el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.»
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’esborrany de l’acta i
a reserva de la seva aprovació, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el
vistiplau de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Vist i plau
Montserrat Cosialls Sotos,
Secretaria Interventora accidental,
Per delegació del decret 2022-0279.
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Josep Carreras i Benach
Alcalde

