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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

3078/2019

La junta de govern local

Eva Redondo Ramírez, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:

Expedient 3078/2019. Declarar desert el procediment de contractació per a
l’adjudicació de les obres de construcció d'un quiosc bar al Parc Popular de la
Llagosta

PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS
RELACIÓ DE FETS
1. El 12 de setembre de 2019, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, vàrem
aprovar expedient de contractació i aprovar la licitació per a l’adjudicació de les obres
de construcció d'un quiosc bar al Parc Popular de la Llagosta, així com el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que havien
de regir la contractació de les obres esmentades.
2. El 13 de setembre de 2019, va sortir publicat el corresponent anunci de licitació al
Perfil del contractant de la corporació, finalitzant el termini de presentació d'ofertes el
passat 7 d'octubre de 2019.
3. Durant el termini de presentació obert a l'efecte no es va presentar cap oferta,
d'acord amb el certificat emès per la secretària general accidental.
FONAMENTS DE DRET
1. El negoci jurídic objecte de contractació es classifica com un contracte administratiu
d'obres, d’acord amb les previsions de l’article 13, en relació amb el 25 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP.
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Que en la sessió celebrada el 14 de novembre 2019 s’adoptà l’acord següent:

2. L'article 131.2 de la LCSP disposa que l'adjudicació dels contractes es realitzarà,
ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en el principi de
millor relació qualitat-preu, utilitzant el procediment obert de manera preferent.
3. L'article 156 i ss de la LCSP regula les condicions de tramitació del procediment
obert.
4. L'article 159 de la LCSP estableix les normes de tramitació del procediment obert
simplificat, en casos d'imports inferiors al llindar permès i utilització de criteris
d'adjudicació avaluables automàticament de manera majoritària, com és el cas.
5. L'article 19 de la LCSP estableix la definició dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada, complementada per l'article 22.1.b), en el cas dels contractes de
serveis adjudicats per, entre d'altres, les administracions locals.
En el cas concret que ens ocupa, el preu estimat del contracte és inferior a l'umbral
previst, amb la qual cosa, es tracta d'un contracte no subjecte a regulació
harmonitzada.
6. L'article 150 de la LCSP referent a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del
contracte o, com és el cas, la necessària declaració de desert per manca d'ofertes.

8. En aquest cas, el contracte que es planteja té una durada molt inferior a 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.
9. El Decret d’Alcaldia 515/2019, de 25 de juny, 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 l’Alcaldia atenent a les
previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
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7. 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.

Aquesta regidoria, vistos els antecedents, presenta a la Junta de Govern Local, per a la seva
aprovació si s’escau, la següent,
PROPOSTA:
Primer.- Declarar desert el procediment de contractació per a l’adjudicació de les obres de
construcció d'un quiosc bar al Parc Popular de la Llagosta per no haver-se presentat cap
proposició.
Segon.- Donar per finalitzat el procediment de contractació esmentat.
Cinquè. Publicar aquest acord al perfil del contractant de la corporació i comunicar-ho a
Intervenció i Serveis Tècnics.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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