CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

3458/2021

La junta de govern local

08/11/2021

EN QUALITAT DE SECRETÀRIA ACCIDENTAL D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
15. EXPEDIENT 3458/2021. ACCEPTAR LA RENÚNCIA DE L’EMPRESA EXCELENT
PALAU TURF SLU A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE MILLORA
DEL CAMP DE FUTBOL DE LLINARS DEL VALLÈS ADJUDICAT PER ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 D’OCTUBRE DE 2021 PER UN IMPORT
TOTAL DE 198.000 EUROS (SENSE IVA) I DECLARAR DESERT EL CONCURS
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2021 es va
adjudicar a l’empresa Excelent Palau Turf SLU les esmentades obres per un import
total de 198.000 euros (sense IVA) a l’ésser aquest el licitador que havia presentat
la millor oferta relació qualitat – preu per l’Ajuntament d’acord amb les diferents
actes celebrades per la Mesa de Contractació a part de ser l’únic licitador que
complia els requisits tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques, fet que va
provocar l’exclusió de la resta d’empreses licitadores.
Atès que en el termini fixat per a la formalització del contracte el mateix no s’ha
pogut formalitzar. Després de diferents reunions entre l’Ajuntament i l’esmentada
empresa, Excelent Palau Turf SLU ha presentat en data 3 de novembre de 2021
escrit de renúncia a l’adjudicació atenent a la situació global d’encariment
desmesurat de les matèries primes a nivell mundial així com també de l’electricitat,
combustibles i altres sectors, que fan inviable mantenir l’oferta econòmica
presentada en el mes d’agost de 2021.
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Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2021 es va
aprovar la licitació mitjançant procediment obert simplificat del contracte de les
obres de millora del camp de futbol municipal de Llinars del Vallès amb un
pressupost de licitació de 198.301,58 euros (sense IVA), segons consta a l’
expedient administratiu núm. 3458/2021.

Atès que la resta de licitadors van quedar exclosos al no complir els requisits tècnics
exigits al plec de prescripcions tècniques no és possible adjudicar el contracte al
licitador que hagués quedat en segona posició.
Per tot això, s’acorda el següent:
Primer.- Acceptar la renúncia de l’empresa Excelent Palau Turf SLU a l’execució del
contracte de les obres de millora del camp de futbol de Llinars del Vallès adjudicat
per acord de la junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2021 per un import
total de 198.000 euros (sense IVA) atenen a les circumstàncies econòmiques
actuals produïdes per l’augment desmesurat en els costos de producció de les
matèries primes necessàries per l’elaboració de la gespa i materials a nivell mundial
que fan inviable el manteniment de l’oferta econòmica presentada per la citada
empresa en el mes d’agost de 2021 a la licitació, d’acord amb l’escrit de renúncia
presentat per l’esmentada empresa.
Segon.- Declarar desert el concurs per l’execució del contracte de les obres de
millora del camp de futbol de Llinars del Vallès aprovat per acord de la Junta de
Govern Local de data 2 d’agost de 2021 atès que no s’ha pogut formalitzar el
contracte amb l’única empresa que complia els requisits tècnics exigits als plecs i
que ha presentat escrit de renúncia a l’adjudicació.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat i a la resta d’empreses licitadores.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I perquè així hi consti allà on convingui, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i
plau del Sr. Alcalde de conformitat amb l’establert en l’article 206 del Reial Decret 2568
/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Públiques.

