Joan Antoni Pérez Vila Secretari de l’Ajuntament de Vallirana.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 4 de novembre de
2021, va adoptar entre d’altres l’acord que es reprodueix a continuació, sense perjudici dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, tal com disposa l’article 206, del Reial Decret 2568/1986 de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
7.8. CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ESPORGA DE L’ARBRAT DEL MUNICIPI DE
VALLIRANA: DECLARACIÓ DE DESERT I NOVA PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT
Expedient núm.: 2021-3336/1403

Eva Mª Martínez Morales
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Relació de fets
El 14 d’octubre de 2021, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques particulars que regirien el contracte dels serveis d’esporga de l’arbrat del municipi de
Vallirana, per procediment obert, utilitzant els criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitatpreu de conformitat amb el que s'establia en la clàusula desena, i la seva publicació al Perfil del Contractant,
perquè durant el termini de QUINZE DIES NATURALS, comptats a partir de l'endemà al de publicació de
l'anunci de licitació es poguessin presentar ofertes.
El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el dia 2 de novembre de 2021, sense que s’hagi presentat
cap oferta segons consta per certificat de l’eina Sobre digital de data 3 de novembre de 2021
Atès que ni el Plec de Clàusules Administratives Particulars ni el Plec de Prescripcions Tècniques particulars
que regiran el contracte dels serveis d’esporga de l’arbrat del municipi de Vallirana, s’han modificat.
Atès que interessa publicar de nou el contracte al Perfil del Contractant a fi i efecte de promoure la
concurrència per a la posterior adjudicació del contracte.
Fonaments de dret
-

Article 150.3 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

-

Article 63.3.e) de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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-

Disposició Addicional Segona, apartat 1, de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic,

ES PROPOSA la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS, en virtut del decret 547/2019, de
20 de juny, de delegació de competències:
PRIMER.- Declarar desert aquest procediment de licitació del contracte dels serveis d’esporga de l’arbrat del
municipi de Vallirana, atès que no s’ha presentat cap oferta en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de Contractant.
SEGON.- Publicar de nou en el Perfil de contractant l’anunci de licitació del contracte dels serveis d’esporga
de l’arbrat del municipi de Vallirana, perquè durant el termini de QUINZE DIES NATURALS, comptats a partir
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de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació es puguin presentar ofertes, atès que no s’han modificat ni
el Plec de Clàusules Administratives Particulars ni el Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regiran
el contracte, i a fi i efecte de promoure la concurrència per a la posterior adjudicació del contracte.
TERCER.- Publicar en el Perfil de contractant l’acord de declaració de desert del contracte de referència, en
compliment del que disposa l’article 63.3.e) de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Els anteriors acords han estat adoptats per la Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels assistents .
I, perquè consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa, Vallirana, 5 de
novembre de 2021.

Joan Antoni Pérez Vila
El Secretari

Firma 2 de 2

Eva Mª Martínez Morales
Joan Antoni Pérez Vila

06/11/2021 Secretari
Firma 1 de 2

08/11/2021 Alcaldessa

Vistiplau
Eva Martínez Morales
L’alcaldessa
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