EXP. 38/2018
Marta Arxé i Llagostera, secretària accidental del Consell Comarcal del Ripollès,
CERTIFICO: Que en data 19 de febrer de 2019, la Presidència ha dictat el Decret que es transcriu
a continuació:
DECRET DE PRESIDÈNCIA
DECLARAR DESERT L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
CARBURANT PELS VEHICLES DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
Antecedents de fet:
1. En data 4 de febrer de 2019, la Presidència va aprovar l’expedient de contractació del
subministrament de carburant pels vehicles del Consell Comarcal del Ripollès, i la seva
tramitació mitjançant procediment obert simplificat sumari .
En la mateixa data, 4 de febrer de 2019, es publica l’anunci de licitació al perfil del
contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que els interessats presentin
les seves proposicions, durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data
de la publicació.
2. L'objecte contractual és el subministrament de carburant per la flota de vehicles del
Consell Comarcal del Ripollès amb un sistema de control amb targeta electrònica .
El contracte que ens ocupa té un pressupost màxim anual de 3.966,94 €, més 833,06 €
corresponent al 21% d’IVA, que resulta un import anual màxim total de 4.800 €, IVA
inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost següents:

Altres vehicles

2019.11.920.22102

Pressupost
IVA no
inclòs
2.479,34€

Refugi d’Animals

2019.51.1351.22103

1.487,60€

312,40€

1.800,00€

3.966,94€

833,06€

4.800,00€

Aplicació
pressupostària

TOTAL

21% IVA

Pressupost
IVA inclòs

520,66€

3.000,00€

3. Durant el termini atorgat, que finalitzava el dia 18 de febrer a les 23.59 h, no s’ha
presentat cap oferta i per aquest motiu correspon declarar desert el procediment
obert simplificat sumari.
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Fonaments de Dret:
I.- De conformitat amb la Disposició Addicional segona de la LCSP, apartat 1, correspon a la
Presidència de les entitats locals la competència respecte dels contractes administratius quan
el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seva duració no sigui
superior a 4 anys, com és el cas que ens ocupa.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Declarar desert el procediment obert simplificat sumari, del subministrament de
carburant pels vehicles del Consell Comarcal del Ripollès, ja que no s’ha presentat cap oferta
durant el termini atorgat a l’efecte.
Segon. Comunicar aquest Decret a la Intervenció als efectes corresponents.
I perquè així consti, lliuro aquest certificat d’ ordre i amb el vistiplau del president accidental.
Vist i plau
El president
Firmado
digitalmente por

MARTA ARXÉ MARTA ARXÉ
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Signat digitalment per
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Eudald Picas i Mitjavila
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