SERVEIS ECONOMICS/CONTRACTACIO/ar/no

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Núm. Exp. 2019/4836
Assumpte: DEIXAR SENSE EFECTE LA LICITACIÓ INICIADA PER AL
CONTRACTE DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DINS DE
L’ÀREA DE JUSTÍCIA SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I INICI
DE NOU PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.

Emiliano Mora Labrada

En data 10 de setembre de 2019 ha estat emès informe per part de la
coordinadora de l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet,
senyora Montserrat Mas Carrillo, incorporat a l’expedient administratiu,
on es detalla que s’han detectat algunes deficiències que afecten
directament als imports que conformen el pressupost de licitació
contingut al plec de clàusules administratives particulars. En aquest
sentit, ha estat detectada una deficiència en el càlcul dels costos que han
d’integrar el pressupost de licitació, que contravé l’obligació legal
d’establir un pressupost ajustat a dret i adequat per al compliment efectiu
del contracte.

Queda justificada, per tant, la necessitat de la seva esmena als efectes que
la prestació dels serveis licitats s’efectuï amb les condicions més òptimes
i amb la millor relació qualitat-preu, quedant descartada la possibilitat de
vehicular les mancances de càlcul detectades com a eventuals
modificacions contractuals.

José María Osuna López
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12/09/2019 Secretari

Atesa la necessitat que l’Ajuntament de Ripollet procedís a la licitació del
contracte de serveis de d’intervenció socioeducativa dins de l’àrea de
Justícia Social, es va acordar, mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 9
d’agost de 2019, l’inici de tramitació de l’expedient administratiu,
procedint-se a la seva publicació a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya, en data 23 d’agost de 2019, i expirant el termini
de presentació d’ofertes el dia 13 de setembre de 2019.
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Tanmateix l’informe tècnic esmentat fa avinent la permanència de la
necessitat de contractar els serveis d’intervenció socioeducativa dins de
l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet, deixant constància de
la necessitat de l’inici d’un nou procediment de licitació.

12/09/2019 Secretari

La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per la licitació del present
contracte de serveis, segons estableix la Resolució d’Alcaldia 2019/937,
de 18 de juny, de delegació de competències. No obstant i, tenint en
compte la periodicitat ordinària de les sessions d’aquell òrgan i atès la
urgència per tramitar aquest expedient, procedeix l’avocació per part de
l’Alcaldia de la competència delegada en exercici de la facultat prevista a
l’article 10 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, en relació a l’avocació de competències delegades.

D’acord amb els antecedents exposats i preceptes esmentats, altres de
general i procedent aplicació i en exercici de les atribucions que confereix
a l’Alcalde la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, s’emet la següent

Emiliano Mora Labrada

Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local en
matèria de contractació administrativa en relació al contracte objecte de
la present resolució.
Segon.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 9
d’agost de 2019 pel qual s’aprovava l’inici de l’expedient administratiu de
licitació del contracte de serveis d’intervenció socioeducativa dins de l’àrea
de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet, i encarregar a aquest àrea el
càlcul del pressupost de licitació a incorporar als
nous plecs
administratius i tècnics que regiran el nou procediment de licitació.
Tercer.- Publicar el present decret en la Plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya i notificar-lo a la coordinadora de l’àmbit de
Drets Socials i a la Intervenció municipal.

José María Osuna López
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Quart.- Donar compte a la Junta de Govern Local del present acord, en
compliment dels preceptes de procedent aplicació.

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a l’execució dels actes que siguin
escaients per a l’efectivitat del present acord.

Emiliano Mora Labrada
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12/09/2019 Secretari

Sisè.- Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, podeu interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de
dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és
exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des
de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;

Ripollet, a data de la signatura electrònica

L’Alcalde,

José María Osuna López
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 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.”

En dono fe, als efectes de fe pública.
El Secretari Accidental,
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José Mª Osuna López
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