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DECRET
Per decret d’alcaldia de data 29 de novembre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació
anticipada, mitjançant procediment obert simplificat sumari del servei de Psicologia dins dels Serveis
Socials Bàsics de l’Ajuntament de Dosrius, fins a 31 de juliol de 2019, aprovant el corresponent plec de
clàusules. (exp. 2171/2019).
S’ha pogut comprovar que en els plecs existeix manca d’informació essencial per tal que les empreses
interessades puguin realitzar una oferta adequada.
L’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, permet el desistiment
dels procediments de contractació, quan existeixi una infracció no esmenable de les normes de preparació
dels contractes o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
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Secretari accidental

La competència com a òrgan de contractació correspon a l'alcaldia, que la té delegada a la Junta de
Govern Local, segons resolució 542/2019. No obstant, per motius organitzatius, és necessari no demorar
la tramitació fins la propera Junta de Govern Local.
L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que en els
supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el coneixement d’un
assumpte podrà ser avocat únicament per l’òrgan delegant. En tot cas, l’avocació es realitzarà mitjançant
acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en el procediment, si n’hi hagués, amb anterioritat
o simultàniament a la resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació no cap recurs, encara que es
podrà impugnar en el que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució del procediment.

Per tot això
H E R E S O L T:

Sergi de Diego i Mas
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Primer.- AVOCAR la competència en allò relatiu al desistiment del procediment de contractació 2171/2019
del servei de Psicologia dins dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Dosrius.
Segon.- COMUNICAR aquest acord als licitadors del procediment, així com publicar-ho al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Dosrius als efectes de garantir-ne la publicitat.
Tercer.- REQUERIR al departament de serveis socials de l’Ajuntament de Dosrius que proposi uns nous
plecs als efectes de procedir a una nova licitació.
Quart.- DONAR compte a la Junta de Govern Local.

Silvia Garrido
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Alcaldessa

Ho mana i ho signa electrònicament l’alcaldessa, davant del secretari accidental (als únics efectes de fe
pública, d’acord amb l’art. 3.2.h del R.D. 128/2018).
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