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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 30 de Setembre
entre d'altres, el següent acord:

de 2021 es va adoptar,

Declarar deserta la licitació per a la contractació de les obres d’un parament vertical a
l’estació transformadora i entorn del Museu Casteller de Catalunya de Valls, d’acord amb
el «Projecte constructiu d’un parament vertical a l’E.T. del Museu Casteller de Catalunya,
plaça del Blat, 5»
Vist l'expedient per a la contractació de les obres d’un parament vertical a l’estació transformadora i
entorn del Museu Casteller de Catalunya de Valls,
Per acord de la Junta de Govern del dia 5 d’agost de 2021 es van aprovar els plecs de clàusules que havien de
regir el procediment per a la contractació de les obres d’un parament vertical a l’estació
transformadora i entorn del Museu Casteller de Catalunya de Valls, d’acord amb el «Projecte
constructiu d’un parament vertical a l’E.T. del Museu Casteller de Catalunya, plaça del Blat, 5»
mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de 70.854,41€, més 14.879,4 € en
concepte d’IVA (total:85.733,84€), amb càrrec a la partida municipal núm.40310-15320-61914.
El termini per presentar ofertes va finalitzar el 22 de setembre de 2021 sense que s'hagi presentat cap oferta.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, la competència com a òrgan de contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix,
existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local segons Decret d'Alcaldia núm. 118/2015, de
16 de juny, i de conformitat amb els articles 21.1.s) i 21.3 de la LRBRL i 61 de la Llei de contractes
del sector públic.
Per tot l'exposat, la Junta de Govern adopta el següent acord:
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Primer.- Declarar deserta la licitació per a la contractació de les obres d’un parament vertical a la
estació transformadora i entorn del Museu Casteller de Catalunya de Valls.
Segon.- Que es procedeixi a la valoració jurídica i econòmica per tal d'iniciar la nova licitació.
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I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de l'acta
redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre de la Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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