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Aprovat per JUNTA DE GOVERN
Data: 21 de juliol de 2021
Àrea: SERVEIS ECONOMICS
Expedient núm. 1403-000134-2021
Títol de l’acord:
EXP.-1403-000134-2021 (X2021001401) RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES
DECLARA DESERTA LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
LA DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE TÈCNIC PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
SECTOR ‘TRES PINS’
Text de l’acord:
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques per a la
contractació dels serveis de direcció facultativa (direcció d’obra, direcció d’execució
d’obra), així com del control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut de l’obra
contemplada en el Projecte tècnic per a l’adequació de l’enllumenat públic del sector
‘Tres Pins’ al municipi de Santa Margarida i els Monjos, aprovats per la Junta de
Govern Local en data 21 de juny de 2021.
Segons certificat de la plataforma de contractació no s’ha presentat cap oferta a
aquesta licitació. Es comprova en la plataforma de contractació certificat de l’eina
sobre digital que exposa que finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes el dia
08/07/2021 a les 23:59 no s’ha presentat cap proposició mitjançant l’eina sobre digital.

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 12 de juliol de 2021, en que es proposa
declarar desert el procediment obert simplificat per a la contractació de la direcció
facultativa de les obres contemplades en el projecte tècnic per a l’adequació de
l’enllumenat públic del sector ‘Tres Pins’, atès que no s’ha presentat cap oferta.
D’acord amb l’article 150 in fine i a sensu contrario 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 (en endavant, LCSP), a tenor literal del qual “no
podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec”.
Tenint present que la competència correspon a la Junta de Govern Local per delegació
efectuada per l’Alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’Alcaldia número
2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de juliol de 2019), la
Junta de Govern Local adopta els següents,
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PRIMER.- Declarar desert el procediment de licitació per a la contractació de la
direcció facultativa de les obres contemplades en el projecte tècnic per a l’adequació
de l’enllumenat públic del sector ‘Tres Pins’, atès no s’ha presentat cap oferta.
SEGON.- Aprovar l’anul·lació de l’autorització de la despesa pluriennal (A) derivada
d’aquesta contractació de 4.330,24 €- IVA inclòs-, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 150.22706 “Estudis i Treballs Tècnics” del vigent pressupost municipal
per a l’exercici 2021, en la forma que s’indica a continuació:
Exercici
2021

Import (IVA
inclòs)

Partida
150.22706 “Estudis i Treballs Tècnics”

4.330,24 €-

TOTAL: 4.330,24 €
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos, a través de la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la intervenció i a la tresoreria municipal, als
efectes oportuns.
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