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Jordi Hormigo Amaro, en qualitat de secretari de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà,
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CERTIFICO,
Que en data 12 de maig de 2022, el Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà en
sessió extraordinària núm. 0004/2022, ha adoptat el següent acord:
“03.- Aprovació declaració deserta de licitació de la contractació de les obres d’adequació
de l’edifici de la Casa de les Monges de Vinyoles (Exp. 2022/10204)
Antecedents
Vist que el Ple extraordinari del passat 17 de febrer de 2022 va aprovar inicialment el Projecte
d’adequació de l’edifici de la “Casa de les Monges” per destinar-lo a casa de colònies pública. El
projecte es va sotmetre a informació pública per un període de 30 dies i es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 1 de març de 2022. Passat el període d’informació
pública sense que es presentessin al·legacions, el projecte es va aprovar definitivament en la
sessió del 7 d’abril de 2022.
Vist que per provisió d’Alcaldia de data 4 d’abril de 2022 es va donar inici a l’expedient 2022/10204
amb un import total de licitació de SIS-CENTS VUITANTA MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS. (680.236,83 €), IVA inclòs.
Vist que el Ple en sessió ordinària de 7 d’abril de 2022 va aprovar: l’expedient de contractació, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, autoritzar la
despesa per un import total de SIS-CENTS VUITANTA MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS. (680.236,83 €) IVA inclòs, l’obertura del procediment
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat i la publicació de l’anunci de licitació i la
documentació corresponent en el perfil del contractant.
Vist que en data 13 d’abril de 2022 es va produir la publicació del procediment de contractació en
el Perfil del Contractant, atorgant-se un termini per la presentació de proposicions que concloïa el 3
de maig de 2022, a les 23:59 hores (hora peninsular).
Vist que conclòs el termini per la presentació de proposicions, s’ha procedit a la constitució de la
mesa de contractació, el passat 9 d’abril de 2022 , que ha constatat que no s’ha presentat cap
oferta en el procediment de contractació, comportant, necessàriament, la declaració del
procediment com a desert.

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP): “No es podrà
declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en els plecs”. D’aquesta manera, no havent-se presentat cap oferta, no
resulta possible l’admissió de cap proposta i, conseqüentment, l’adjudicació del contracte.
Per altra banda, de conformitat amb l’article 168.1.a:
“Els òrgans de contractació podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense la
prèvia publicació d’un anunci de licitació únicament en els següents casos:
a)En els contractes d’obres, subministraments, serveis, concessions obres i concessions de
serveis, en els casos en els que:
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1r- No s’hagi presentat cap oferta, ...., sempre que les condicions inicials del contracte no es
modifiquin substancialment, sense que en cap cas pugui incrementar-se el pressupost base de
licitació ni modificar el sistema de retribució,...”
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Per tot l’anterior, es PROPOSA al Ple, l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- DECLARAR deserta la licitació de l’expedient 2022/10204, tramitat per la contractació
de les obres “Adequació de l’edifici de la Casa de les Monges de Vinyoles” i iniciar un nou
procediment de contractació.
SEGON.- ORDENAR que es publiqui la citada declaració en el Perfil del Contractant.
TERCER.- TRAMITAR un nou expedient de contractació, podent-se fer mitjançant procediment
negociat sense publicitat i sense la modificació substancial de les condicions inicials dels plecs del
contracte d’acord amb els articles 168, 169 i 170 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART.- DELEGAR, per aquest cas, la competència de la nova licitació i adjudicació a favor de la
Junta de Govern Local, condicionat a que es doni compte de l’adjudicació en la pròxima sessió del
Ple.
Seguidament es sotmet a votació l’acord, la qual és aprovat per unanimitat dels 11 membres que
componen la corporació, corresponents als 6 regidors del Grup SUMEM-CP, els 3 regidors del
Grup JXCAT-JUNTS, al regidor del Grup CUP-AMUNT i a la regidora del Grup SOM-AM.”

I perquè així consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb
el vist i plau de la Sra. Alcaldessa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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