MARIA CINTA VIDAL BAYARRI, SECRETÀRIA GENERAL DE L’EXCM. A JUNTAMENT D’AMPOSTA
(TARRAGONA)
C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 18 de novembre de 2019 va
adoptar l’acord següent:
DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ
DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 14 d’octubre de 2019, va aprovar l'expedient per la
contractació del servei de direcció de la Festa del Mercat a la Plaça.
La clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars determina com a preu de licitació
del contracte el d’11.025,00 €. anuals i que el valor estimat del contracte ascendeix a 36.446,28 €,
amb el detall següent:
Any 2019
Any 2020
Any 2021
Any 2022
Any 2023
1.301,65 €
9.111,57 €
9.111,57 €
9.111,57 €
7.809,92 €
El preu anual de licitació del contracte és correcte, mentre que el valor estimat del contracte no per
quant va calcular-se sense tenir en compte que l’article 91, 2, 13 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el valor afegit (en la redacció que li ha estat donada per l’article 2 del
R.D. Llei 26/2018, de 28 de desembre, pel que s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística
i la cinematografia) estableix que el tipus d’IVA aplicable a aquest tipus de serveis a partir del dia 1
de gener de 2019 és del 10 per 100.
L’errada existent en el Plec de clàusules administratives particulars, suposa una vulneració dels
articles 101 i 122 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, que no té caràcter subsanable,
ja que la determinació errònia del valor estimat del contracte pot haver limitat la concurrència
d’altres possibles licitadors.
L’Article 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 disposa: “El desestiment del procediment deurà
estar fonamentat en una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació, havent-se de justificar a l’expedient la concurrència de la
causa. El desestiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació.”
Anunciada la licitació en el perfil del contractant, s’ha presentat una única oferta.
Vist l’informe de secretaria, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Desistir del procediment per l’adjudicació del contracte del servei de direcció de la Festa
del Mercat a la Plaça, convocat per acord de la Junta de Govern Local de 14 d’octubre de 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord al licitador que ha presentat oferta, regidoria de cultura i
Intervenció.
I per a que així consti i tingui els seus efectes lliuro la present certificació d’ordre i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde.
Amposta, 20 de novembre de 2019
Vist i plau,
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