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Serveis Jurídics i Contractació
Contractació Mpal.
N774210006
AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES
SUSPENSIÓ
CAUTELAR
LICITACIÓ
SERVEI
PEDAGÒGIC ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
RESOLUCIÓ

AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la
capçalera.

Vist l’informe proposta elaborat prèviament i què en la seva part d’antecedents i disposicions
legals aplicables diu:
Atès que mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de març
de 2021, es va aprovar iniciar expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert, per
raó de la quantia, subjecte a regulació harmonitzada, i mitjançant tramitació urgent, pels motius
d'interès públic degudament justificats a l'informe emès, del servei pedagògic de l'Escola
municipal de música de Barberà del Vallès, i així mateix també va aprovar els corresponents
plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que regeixen
per a la selecció, adjudicació i execució d'aquest contracte.
Atès que la convocatòria de licitació s'ha publicat al perfil del contractant en data 11 de març de
2021, fixant-se el termini màxim per a presentar proposicions fins el 30 de març de 2021,
conforme preveu la clàusula XIX del plec de clàusules administratives particulars.
Atès l'informe tècnic emès segons el qual arran de diverses manifestacions de possibles
interessats en el procés de licitació referenciat, es considera adequat analitzar les condicions
establertes per a participar en dit procediment, així com aprofitar per revisar determinades
qüestions relatives als preus màxims unitaris i a la durada dels serveis.
Atès que, en conseqüència, procedeix suspendre la licitació que es troba publicada en el perfil
del contractant a fi i efecte de valorar la necessitat o no d'ajustar el contingut dels plecs en
relació amb els punts indicats anteriorment.
A la vista de tot l'anterior, i d’acord amb el que disposen els articles 122 i 124 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa aplicable.
Atès que per raons d'urgència és convenient que l'Alcaldia avoqui les facultats que li atribueix la
D.A. 2a de la LCSP, en finalitzar el termini de presentació d'ofertes el proper dia 30 de març de
2021 i no preveure's la celebració de la Junta de Govern Local fins el proper dia 7 d'abril de
2021,
RESOLC:
Primer.- Avocar puntualment les facultats delegades per l'Alcaldia a la Junta de Govern Local,
mitjançant Decret núm. 2019LLDC002264, de data 4 de juliol de 2019, en finalitzar el termini de
presentació d'ofertes el proper dia 30 de març de 2021 i no preveure's la celebració de la Junta
de Govern Local fins el proper dia 7 d'abril de 2021.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 47417102-6645-459e-9166-ecc746928b2d a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
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Segon.- Suspendre de manera cautelar el procediment de licitació de la contractació del servei
pedagògic de l'Escola municipal de música de Barberà del Vallès, mitjançant procediment
obert, per raó de la quantia, subjecte a regulació harmonitzada, i mitjançant tramitació urgent,
que es va aprovar inicialment en data 10 de març de 2021, mitjançant acord adoptat per la
Junta de Govern Local, a la vista de l'informe tècnic esmentat en els antecedents, i segons
anunci publicat al perfil del contractant d'aquest Ajuntament en data 11 de març de 2021.
Tercer.- Requerir als serveis tècnics municipals per tal que procedeixin a revisar les qüestions
suscitades per interessats diversos en la licitació en qüestió, i confirmin la necessitat o no
d'ajustar o modificar les condicions establertes inicialment al Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars degudament aprovat.

AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la
capçalera.

Quart.- Aixecar la suspensió de la licitació un cop revisats els aspectes indicats al cos de la
present resolució, amb modificació dels Plecs reguladors per al cas que fos necessari i
conseqüent aprovació, i obertura de nova convocatòria mitjançant publicació de nou anunci al
perfil del contractant.
Cinquè.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als interessats que constin en el present
procediment de contractació i publicar-ho al perfil del contractant per al general coneixement.
Sisè.- Donar trasllat del contingut d'aquesta resolució als serveis tècnics municipals de la
Secció de Col·lectius Socials i Cultura.
Setè.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern Local.
Barberà del Vallès
[Firma02-01]

[Firma03-01]

[firma]
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