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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 de juliol de
2021, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
37 .- Declarar desert el procediment negociat sense publicitat de les obres de la
fase 1, lot 1, del Projecte de reforma i ampliació de les dependències de
Manteniment i Serveis (exp. 16148/21).
Per acord de la Junta de Govern Local de 19 d’abril de 2021 es va aprovar l’expedient de
contractació de les obres definides en la fase 1 del lot 1 del de referència, pel
procediment obert simplificat abreujat, amb el preu com a únic criteri de selecció, sent
el preu de sortida de 52.822,22 € més IVA. No es va presentar cap empresa.
La Junta de Govern Local del dia 17 de maig de 2021, va acordar declarar deserta la
licitació per manca de propostes i iniciar procediment negociat sense publicitat, per la
contractació de les obres del Projecte de reforma i ampliació de les dependències de
Manteniment i Serveis, Lot 1- Fase 1.
El mateix òrgan en sessió del dia 25 de maig de 2021, va acordar la licitació de les obres
de referència, pel procediment negociat sense publicitat regulat a l'art. 168.a.1 de la
LLCSP, amb el mateix pressupost.
Es va convidar a la negociació a tres empreses i nomes REFORMAS ARASA SLU va
presentar oferta per import de 66.522,93 € més IVA, per tant superior al pressupost de
licitació i del projecte, la resta no van presentat oferta.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Declarar desert el procediment negociat sense publicitat, previst a l’art. 168.a.)
la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, de les obres definides en la fase 1 del lot
1 del “Projecte de reforma i ampliació de les dependències de Manteniment i Serveis”,
Segon.- Excloure l’única oferta presentada de REFORMAS ARASA SLU (B67108860) per
import de 66.522,93 € més IVA, per superar el pressupost de licitació i del projecte.
Tercer.- Finalitzar l’expedient sense cap altre tràmit.
Quart.- Notificar aquest acord al departament de Manteniment i Serveis, i a les seccions
de Contractació i Patrimoni, Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.
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Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant la declaració de desert del procediment de
licitació del contracte, d’acord amb l’establert a l’article 63.3 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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