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Unitat de treball: SERVEIS DE SECRETARIA
Expedient núm. 2021/000005/3110
Roser Pons Llobet, secretària de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
CERTIFICO:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL en sessió ordinària de 13 d´abril de 2021, ha
aprovat, entre d’altres, el següent acord, a reserva de l’aprovació de l’acta:
Aprovació de la declaració com a desert del lot 2 del contracte de
subministrament de carburant per la flota de vehicles municipals i altra
maquinària, i dipòsits situats en dependències municipals de Sant Joan de
Vilatorrada.
Antecedents

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.santjoanvilatorrada.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 9 de març de 2021, va
adoptar, entre d’altres, l’acord relatiu a l’aprovació del plec de clàusules administratives
i de prescripcions tècniques, així com la iniciació i la tramitació de l’expedient
administratiu de contractació del subministrament de carburants per la flota de
vehicles municipals, altra maquinària i dipòsits en instal·lacions municipals, mitjançant
procediment obert simplificat, amb tramitació abreujada, per un període d’1 any, amb
possibilitat d’una pròrroga per una nova anualitat, per un import de licitació de 13.000
€, més 2.730 € en concepte d’IVA, que fan un total de 15.730,00 € (IVA inclòs), dividit
en dos lots.
2. L’anunci de licitació es va publicar en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada, en data 10 de març de 2021. El termini de presentació de
proposicions finalitzava el dia 24 de març de 2021.
3. Durant aquest període no s’ha presentat cap proposició ni oferta en el lot 2.
Consideracions legals
1. Procedeix declarar deserta la licitació en base a l’article 150.3 de la LCSP, per la
qual l’òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment quan la proposta
presentada no sigui admissible conforme al plec.
2. L’òrgan municipal competent per a l’adjudicació del contracte és l’Alcalde de la
corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb el que
estableix la disposició addicional 2a de la LCSP. Tanmateix, per resolució de l’Alcalde
de data 1 de juliol de 2019, l’exercici d’aquesta competència ha estat delegat a la
Junta de Govern Local.
Proposta
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1. Declarar desert el procés corresponent al lot 2 (subministrament de carburant pels
dipòsits ubicats en dependències municipals) del contracte de subministrament de
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carburants per la flota de vehicles municipals, altra maquinària i dipòsits en
instal·lacions municipals de Sant Joan de Vilatorrada.
2. Publicar aquest acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.
Resultat: aprovat per unanimitat

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament

