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NUMERO: 2018/406
ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
30/01/2018 17:15

RESOLUCIÓ
DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA LICITACIÓ DE
L'ARRENDAMENT D’UN LOCAL AL MUNICIPI DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS DESTINAT AL DIPÒSIT DELS VEHICLES ADSCRITS A LA BRIGADA
MUNICIPAL
La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de novembre de 2017 va aprovar l’expedient
de contractació de l'arrendament d'un local al municipi de Cerdanyola del Vallès destinat al
dipòsit dels vehicles adscrits a la Brigada Municipal, juntament amb l’aprovació dels plec de
clàusules administratives particulars i tècniques i la convocatòria de licitació mitjançant
procediment obert.
En data 29 de novembre de 2017 es va publicar el corresponent anunci de licitació en el BOP
de la província de Barcelona i en el perfil del contractant.
Dins del període de presentació d'ofertes només va concórrer l’empresa Toro Construcciones
y Obras, S.L. amb NIF B-62055462.
En data 18 de desembre de 2017, la Mesa de contractació, una vegada examinada la
documentació administrativa presentada pel licitador, va acordar REQUERIR l'empresa per
tal que presentés declaració o justificació de que "...que no forma part del òrgans de govern
o administració d'aquesta societat cap persona d'aquelles a les que fa referència la
legislació sobre incompatibilitats aplicable a aquest contracte", tal com requeria el PCAP
que regeix aquesta contractació. Dins del termini atorgat a tal efecte, l’empresa va presentar
el requeriment esmentat i, en conseqüència, la Mesa va acordar admetre'l atès que tenia la
capacitat, solvència i requisits establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
En data 21 de desembre de 2017 la Mesa de contractació va procedir, a tenor de la previsió
establerta en la clàusula 10a. del plec, a l’obertura del sobre núm. 2, comprensiu de la
documentació per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
Vista la documentació aportada per l’empresa Toro Construcciones y Obras, S.L. en el sobre
núm. 2 i a la vista del redactat de la clàusula 10a del PCAP que regeix la contractació, la
Mesa de Contractació proposa rebutjar l’única oferta presentada, atès que no aportava la
memòria degudament signada pel licitador, en què constin les dades requerides en el plec, ni
el plànol de situació, ni les fotografies de l’interior i exterior del local.
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer.- AVOCAR singularment, respecte aquest acte, la competència delegada en la Junta
de Govern Local per resolució d'alcaldia núm. 2017/4721 de data 26 d'octubre de 2017 de
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conformitat amb el que estableix l 'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
Segon.- REBUTJAR l’oferta presentada per l'empresa Toro Construcciones y Obras, S.L.
en la convocatòria efectuada per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la licitació de
l'arrendament d'un local al municipi de Cerdanyola del Vallès destinat al dipòsit dels vehicles
adscrits a la Brigada Municipal, mitjançant procediment obert, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de contractació reunida en data 21 de desembre de 2017, atès que dins
del sobre núm. 2, comprensiu de la documentació per procedir a la ponderació dels criteris
d'adjudicació avaluables de forma automàtica, no aporta la memòria degudament signada pel
licitador, en què consti les dades requerides en el plec, ni el plànol de situació, ni les
fotografies de l’interior i exterior del local.
Tercer.- DECLARAR deserta la convocatòria de licitació mitjançant procediment obert, per
a la contractació de l'arrendament d'un local al municipi de Cerdanyola del Vallès destinat al
dipòsit dels vehicles adscrits a la Brigada Municipal, de conformitat amb l’art. 151 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que l'oferta presentada per la única
empresa que va concórrer a la licitació ha estat rebutjada.
Quart.- APROVAR els documents A/ d'anul·lació d'autorització de despesa amb càrrec de la
partida pressupostària 1010-93300-20200-20602, segons es detalla a continuació:

Import IVA del 21% inclòs

Número operació prèvia

2018

29.040,00 €

920180000289

2019

29.040,00 €

920189000010

2020

29.040,00 €

920189000010

2021

29.040,00 €

920189000010

Exercici

Cinquè.- POSAR A DISPOSICIÓ del licitador que ha concorregut a la licitació esmentada
en l'apartat primer la documentació presentada per participar-hi.
Sisè-. NOTIFICAR aquest acord a l'empresa Toro Construcciones y Obras, S.L.

L'Alcalde

Carles Escolà Sánchez

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

