ÒRGAN

EXPEDIENT

CERT_JGL

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000353

Codi Segur de Verificació: 67417e6d-3b45-474a-9d27-37c1a3726b0d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_16849292
Data d'impressió: 02/05/2022 10:33:45
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

ÍcIÈ7e6d-3b45-474a-9d27-37c1a3726b0d3Î

DOCUMENT

1.- Ramon Santandreu Vila (TCAT) (Secretari - Interventor), 29/04/2022 18:03
2.- Jordi Cargol Cros (TCAT) (Alcalde), 02/05/2022 10:02

Expedient núm. X2021000353 - X2021000353

Ramon Santandreu i Vila, secretari-interventor de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la
Garrotxa,
CERTIFICO:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 26 d’abril
de 2022, ha aprovat la proposta d’acord següent, que transcrita literalment diu:
1.0.- Aprovació declaració de licitació deserta per a la contractació de l’obra de la
primera fase del projecte d’ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjaumedellierca.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Antecedents
El 30-12-2021 la Junta de Govern Local va aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars que, juntament amb el Plec de prescripcions tècniques contingut en el projecte
d’obra definitivament aprovat, regiran la contractació de l’obra de la primera fase del projecte
d’ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca. En el mateix acord va aprovar
l’expedient de contractació i va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest
contracte mitjançant procediment obert simplificat i pluralitat de criteris d’adjudicació.
El 04-03-2022 es va publicar l’anunci de la licitació al perfil de contractant de l’Ajuntament de
Sant Jaume de Llierca. El termini per presentar les proposicions va acabar el dia 29-03-2022.
El 07-04-2022 es va efectuar l’acte d’obertura del sobre A (Documentació administrativa).
D’acord amb el que consta en l’acta de la Mesa de Contractació, durant el termini de
presentació de proposicions que finalitzava el dia 29 de març de 2022, a les 14:00 hores, no
s’ha rebut cap oferta, per la qual cosa la Mesa de Contractació, per unanimitat, acorda declarar
desert el procediment de licitació per a la contractació de l’obra d’ampliació i reforma del centre
cívic de Sant Jaume de Llierca – fase 1.
Fonaments de dret
- Els articles 63.3, 150.3 i la disposició addicional segona 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 (LCSP).
- El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
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- La competència per efectuar aquesta contractació correspon a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que estableix la DA 2a de la LCSP i l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió celebrada el dia 27 de juny de 2019 (BOPG núm. 143, de data 26-07-2019).
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats, es proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Declarar desert el procediment de licitació de l’obra de la primera fase del projecte
d’ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca, no haver-se presentat cap
oferta dins del termini de presentació de proposicions, declarant conclòs el procediment obert
simplificat tramitat per a l’adjudicació del contracte esmentat.
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Segon.- Anul·lar la despesa autoritzada d’aquesta contractació, per un import de 577.345,43
euros, amb càrrec a l’aplicació 1.337.622.03 “Proj. Ampliació i reforma centre cívic” del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Publicar l’acord pel qual es declara desert l’esmentat procediment de licitació en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en compliment de les
previsions de l’article 63.3 de la LCSP.
Quart.- Traslladar aquest acords als serveis econòmics de la corporació, als efectes
corresponents.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat, sens perjudici de la redacció que resulti de
l’aprovació definitiva de l’acta, amb el vistiplau de l’alcalde.
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