AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Administració General
Expedient: e-02.08.04.1408 5/2021
Procediment: Servei per a la dinamització dels tallers en el marc del pla educatiu d’entorn curs 2021-2022
CERTIFICAT
GERARD SOLDEVILA FREIXA, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL
(Ripollès).
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CERTIFICO:Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 8 de novembre de 2021 va
adoptar, entre d’altres, l’acord que es transcriu següent:
«..»
3.1. Expedient e- 02.08.04.1408 5/2021 Desistir i deixar sense efecte el procediment de contractació
relatiu al servei per a la dinamització dels tallers en el marc del Pla Educatiu d’Entorn curs 2021-2022
Motivació
En data 25 d’octubre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, relatiu al servei per a la dinamització dels tallers en el marc del Pla
Educatiu d’Entorn curs 2021-2022, amb varis criteris d’adjudicació i dos lots.
En data 29 d’octubre de 2021 es va procedir a publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant, perquè en
el termini de 10 dies hàbils els licitadors que ho consideressin poguessin presentar les proposicions
pertinents.
Vistes les qüestions plantejades pels licitadors interessats, els tècnics han procedit a analitzar el Plec de
Prescripcions tècniques.
Valorat el PPT, els tècnics han conclòs que hi ha incongruència i deficiències en el plec elaborat, atès que
mancava una fitxa explicativa dels tallers, la durada i el nombre dels tallers és incorrecte. Tampoc es feia
menció del desdoblament dels mateixos, amb el nombre d’alumnes i hores totals a realitzar per cada taller
desdoblat. També s’ha vist modificat l’inici i la finalització dels mateixos.
De conformitat amb el que disposa l’article 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu comú de les Administracions Públiques, l’Administració podrà desistir motivadament, en els
supòsits i amb els requisits previstos a les lleis.
Atès que l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic permet a
l’Administració desistir del procediment abans de la formalització del contracte i per raons d’interès públic
degudament justificades a l’expedient.
D’acord amb les competències delegades a la Junta de Govern Local segons Decret de l'Alcalde-President
de data 25 de juny de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 144 de 29 de juliol
de 2019, i d'acord amb allò establert en el Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 70 d'1
de juny de 2000, s’emet la següent:
Disposició
La Junta de Govern Local resol:
3.1.1. DESISTIR i DEIXAR SENSE EFECTE el procediment de la licitació relativa al servei per a la
dinamització dels tallers en el marc del Pla Educatiu d’Entorn curs 2021-2022, com a conseqüència de les
incongruència i les deficiències detectades en el plec de prescripcions tècniques.
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3.1.2. ANUL·LAR el compromís de consignació pressupostària en el pressupost de l’any 2022 que es va
aprovar a la Junta de Govern del 25 d’octubre de 2021.
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3.1.3. PUBLICAR el present acord al perfil del contractant, en virtut de l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, així com al portal de transparència municipal en virtut del què
preveu l’article 13 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i al Diari Oficial de la Unió Europea.
3.1.4. INFORMAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa o tràmit
qualificat, l’interessat/da pot interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i
següents de la LCSP davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per
la resolució del recurs.
«..»
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vist-i-plau El regidor delegat, Josep Maria
Creixans Pons, sense perjudici d’allò que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta.
Vist i plau,
Josep Maria Creixans Pons
Regidor delegat
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