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Acord

Declarar deserta la licitació per la contractació, per procediment obert simplificat, del
servei d’assistència tècnica en matèria de Seguretat i Salut del “Proyecto de
restauración del Castillo-Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou para usos
culturales”, Fase 2.1, i aprovació d’un nou expedient mitjançant procediment obert.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern en sessió de data 15 de desembre de 2020, es va aprovar l’
expedient de contractació del servei d’assistència tècnica en matèria de Seguretat i Salut del
“Proyecto de restauración del Castillo-Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou para usos
culturales”, Fase 2.1, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost base de
licitació de 10.474,14 euros (IVA inclòs).

2. Dins del termini de licitació no s’ha presentat cap interessat en l’esmentada contractació.

3. El 13 de gener de 2021 es reuneix la Mesa de contractació i atès que fins la data i hora límit
per presentar ofertes, no s'havien registrat proposicions per participar en la licitació de
referència, s’acorda proposar a l’òrgan de contractació que declari deserta la licitació.

4. El Cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de l’Àrea del
Servei d’Assistència Municipal té la necessitat de contractar el servei d’assistència tècnica en
matèria de Seguretat i Salut del “Proyecto de restauración del Castillo-Monasterio de Sant
Miquel d’Escornalbou para usos culturales”.

5. A aquests efectes, el cap de Projecte d'Enginyeria Municipal de l’Àrea del Servei d’
Assistència Municipal, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de contractació
d'aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de
cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte i ha elaborat el Plec de prescripcions tènciques.
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6. La Unitat de Contractació i Expropiacions ha adaptat el Plec de clàusules administratives
particulars d'aquest contracte del procediment obert simplificat al procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 10.474,14 € (IVA inclòs).

7. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
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També consta a l’expedient l’informe del compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.

Fonaments de dret
1. L’article 150.3 de la LCSP, a sensu contrari, estableix la possibilitat de declarar deserta una
licitació quan no s'haguessin presentat ofertes.
2. La nova contractació es tramitarà per procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels
articles del 156 al 158 de la LCSP.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual se subordinaran al crèdit que, per a cada exercici, es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per a declarar desert aquest contracte i iniciar-lo novament pel procediment
obert correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de
Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370 de data 14 d’agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar deserta la licitació de la contractació, pel procediment obert simplificat, del
servei d’assistència tècnica en matèria de Seguretat i Salut del “Proyecto de restauración del
Castillo-Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou para usos culturales”, i donar de baixa
l'autorització de crèdit aprovada inicialment.
Segon. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document c0723ae3-f64b-4391a16a-b0c8399e6afc) i l’inici de l’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica en
matèria de Seguretat i Salut del “Proyecto de restauración del Castillo-Monasterio de Sant
Miquel d’Escornalbou para usos culturales”, Fase 2.1, amb un pressupost base de licitació de
10.474,14 € (IVA inclòs).
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document cdf6c53a-9e4244fa-b345-0c900479c2d1) i el Plec de prescripcions tècniques (ID document 88fce4ee-df234158-abd7-a0c1fadc8306), que han de regir l’esmentada contractació.
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Exercici
2021
2022

Import (IVA inclòs)
8.379,31 €
2.094,83 €

Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació d’
acord amb l’article 135 del LCSP.
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Quart. Autoritzar la despesa de 10.474,14 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest contracte,
amb càrrec a la aplicació pressupostària 1200 / 336 / 22706 / 01 subordinant la corresponent a
exercicis futurs a l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos, i
amb la següent distribució per anualitats:

Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la publicació en el Perfil
de contractant.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la presidenta, en el termini
màxim d’un mes a comptar des del dia següent al de la data de la publicació en el Perfil de
contractant.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 03/03/2021 a les 14:52:46

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

