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Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Obres pista pavelló esportiu escola-institut Barceló i Matas. Desert
Núm. exp.: 16/2022 de Licitacions administratives
Ref.:
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 28/07/2022 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:

Relació de fets
I. En data 30 de juny de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient número 16/2022,
per la contractació de les obres per la pista pavelló esportiu escola-institut Barceló Matas,
juntament amb els plecs de clàusules administratives particulars i el projecte d’obres, a licitar per
mitjà de procediment obert simplificat.
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del contractant en
data 6 de juliol de 2022.
III. En data 26 de juliol de 2022 va finalitzar el termini per presentar ofertes, sense que es
presentés cap licitador i per tant, no s’ha rebut cap oferta, tal com consta en el certificat emès per
la plataforma de contractació pública.
Fonaments de dret
Article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que 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 (en endavant LCSP), el qual disposa que una
licitació no es pot declarar deserta quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figurin en el plec, ”a sensu contrario” haurà de declarar-se deserta si
no es rep cap oferta.
Punt 1 de la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), el qual disposa
que: “[... ]La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant”.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
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Primer. Declarar deserta la licitació per la contractació d’execució de les obres de la pista pavelló
esportiu escola-institut Barceló Matas, expedient de contractació administrativa 16/2022, de
conformitat amb el que disposa l’article 150.3 de la LCSP i la clàusula 17.1 del PCAP, per no
existir cap oferta en aquesta licitació.
Segon. Publicar el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Palafrugell.
Tercer. Ordenar la tramitació d’un nou expedient de licitació per a la contractació de les obres amb
la redacció dels corresponents plecs.
I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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