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Assumpte: Resolució de declaració de procediment desert
Contracte de subministrament
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-1372/18 (ICGC-2018-00134)
Procediment obert simplificat
Títol: Subministrament d’equips per a la instal·lació d’estacions de monitoratge remot de
temperatura i nivell d’aigua subterrània, en dos lots.

Antecedents:
1. El present expedient de contractació va aprovar-se per Resolució del Director de
l’ICGC en data 18 de gener de 2019.
2. Una vegada analitzada la documentació general de l’empresa licitadora que va
presentar oferta, s’ha comprovat que no pot ser admesa perquè en el moment de la
presentació d’ofertes no estava inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) ni en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público (ROCELE). Aquesta inscripció és un requisit obligatori que estableix el
procediment obert simplificat d’acord amb el que disposa l’article 159.4 a) de la LCSP.

Fonaments de dret:
1. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
2. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat, de data 2 d’abril de 2014, publicada en el DOGC núm. 6601,
de data 10 d’abril de 2014.
3.

Atesa la proposta de la Mesa de contractació, de data 19 de febrer de 2019, en virtut
de la qual es proposa a l’òrgan de contractació declarar desert el present
procediment de contractació per absència d’ofertes.
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RESOLC,
1. DECLARAR DESERT el present procediment de contractació perquè no s’ha
presentat cap empresa licitadora que estigues inscrita en el RELI o en el ROLECE en
el moment de la presentació d’ofertes.
2. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa afectada.
3. INICIAR els tràmits oportuns per tal de celebrar el corresponent procediment negociat
sense publicitat que preveu l’article 168.a) 1º de la LCSP, si la Unitat tècnica gestora
del contracte ho considera oportú per cobrir les necessitats de l’ICGC.

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el previst pels articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes a partir del dia següent al
de la recepció de la present Resolució o, recurs contenciós-administratiu davant de la jurisdicció contenciosaadministrativa, de conformitat amb allò disposat a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa-administrativa, davant dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, d’acord
amb l’article 46 de la llei mencionada, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C Jaume
Jaume Massó i Massó i Cartagena 38768681L
Cartagena - DNI DNI
Fecha: 2019.02.22
38768681L
13:15:58 +01'00'

Jaume Massó i Cartagena
Director
P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)
Barcelona, 21 de febrer de 2019

