RELACIÓ DE FETS
1. El 7 de març de 2019, mitjançant acord favorable de la Junta de Govern Local,
l'Ajuntament de la Llagosta va aprovar expedient de contractació per a l'adjudicació
del contracte d'obres de rehabilitació de la nau del Carrer Sant Llorenç, núm. 17,
de la Llagosta, així com els plecs de clàusules reguladors, mitjançant procediment
obert simplificat, d'acord amb l'informe de Secretaria incorporat a l'expedient.
2. Durant el termini de presentació de proposicions, es va rebre una única oferta de
l'empresa GESTIMAX Gestión y Servicios, SL.
3. El 16 d'abril de 2019, la Mesa de Contractació va efectuar proposta de classificació
de licitadors i va proposar l'adjudicació del contracte de referència a GESTIMAX
Gestión y Servicios, SL, prèvia la presentació, en el termini màxim de 7 dies hàbils,
de la documentació següent:








Estatuts de la societat.
CIF.
Documentació justificativa de la capacitat dels representants.
Solvència tècnica necessària d'acord amb les previsions del plec.
Solvència econòmica necessària d'acord amb les previsions del plec
Certificats d'estar al corrent de pagament amb hisenda i amb la seguretat
social.
Document justificatiu d'haver constituït la garantia definitiva del contracte, per
import de cinc mil sis-cents vuit euros amb quaranta cèntims (5.608,40 €).

Així mateix, el propi acord establia que, en cas de no presentar la documentació
requerida en el termini màxim de 7 dies hàbils des de la data de la notificació
d'aquest acord, es consideraria que el licitador retira la seva oferta i es proposa de
la declaració de desert del procediment, en no haver-se presentat cap més
proposició.
4. L'esmentat acord de la Mesa de contractació va ser tramès electrònicament al
licitador i publicat al perfil del contractant de la corporació el 24 d'abril de 2019.
Amb tot, el termini per a la presentació de la documentació requerida va finalitzar el
passat 6 de maig de 2019.
5. El 6 de maig de 2019, amb registre d'entrada núm 2019-E-RE-705, GESTIMAX
Gestión y Servicios, SL va presentar tota la documentació, excepte com ells
mateixos van esmentar el propi escrit de tramesa, el comprovant d'haver constituït
la garantia definitiva, per no haver-la constituït encara.
6. En la data de signatura d'aquest informe, GESTIMAX Gestión y Servicios, SL
encara no ha procedit a la constitució de la garantia definitiva requerida.
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Informe en relació amb el procediment d'adjudicació del contracte d'obres per a
la rehabilitació de la Nau del Carrer Sant Llorenç, núm. 17, de la Llagosta

FONAMENTS DE DRET
1. El procediment de contractació per a l'adjudicació del contracte d'obres, per
procediment obert simplificat, aprovat per acord de la Junta de Govern Local, de 7
de març de 2019.
2. L'acord de la Mesa de contractació de classificació de licitadors, proposta
d'adjudicació i requeriment de documentació al primer classificat, de 16 d'abril de
2019, notificada i publicada al perfil del contractant de la corporació, el 24 d'abril de
2019.
3. L'article 159.4.f), apartat 4rt, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, regulador del procediment d'adjudicació obert simplificat, com és el
cas, estableix que la Mesa de contractació, amb posterioritat a l'aplicació de les
fórmules d'aplicació dels criteris d'adjudicació, procedirà, entre d'altres, a requerir a
l'empresa que hagi obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica
per a que constitueixi la garantia definitiva, així com per tal que aporti el compromís
al que es refereix l'article 75.2 i la documentació justificativa que disposa
efectivament dels mitjans que hagués comprometre a dedicar o adscriure al
contracte; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a contar des de l'enviament de la
comunicació.
Així mateix, disposa que que en cas que en el termini atorgat a l'efecte, el candidat
proposat com adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta
d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent
termini per constituir la citada garantia definitiva.

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.
L'aparta segon d'aquesta mateixa Disposició addicional, estableix que son
competència del Ple aquells contractes que superin els límits establerts al paràgraf
precedent, ja sigui per raó de la quantia, ja sigui per raó de la seva durada.
En aquest cas, el contracte que es planteja te una durada inferior als 4 anys i el
preu de licitació i el valor estimat del contracte són molt inferiors al límit econòmic
previst a la disposició abans esmentada, amb la qual cosa, correspon a l'Alcaldia la
tramitació del corresponent expedient de contractació.
5. 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
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En aquest cas, atenent al fet que només es va presentar una única oferta,
procediria considerar retirada l'oferta de l'únic licitador presentat i admès i declarar
desert el procediment de contractació.

per a l’exercici, en matèria de contractació, de totes les competències que
corresponguin a l’Alcaldia atenent a les previsions del Text Refós Llei Contractes
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per això,
INFORMO
1. Que en relació amb el procediment d'adjudicació del contracte d'obres per a la
rehabilitació de la nau del Carrer Sant Llorenç, núm. 17, de la Llagosta, procedeix
considerar retirada l'oferta presentada per GESTIMAX Gestión y Servicios, SL, per
no haver constituït la garantia definitiva en el termini previst.
2. Que, en atenció a les previsions de la Llei de contractes del sector públic, no
procedeix l'aplicació de cap penalitat.
3. Que, en no haver-se presentat cap altre oferta a la licitació esmentada, procedeix
la declaració de desert del procediment de contractació esmentat.
4. Que l'òrgan competent per prendre els acords esmentats és la Junta de Govern
Local de l'Ajuntament de la Llagosta.
No obstant la corporació resoldrà.
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