MANCOMUNITATTEGAR
DEL GARRAF

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA NÚM. 15 / 2021

Mitjançant Resolució d´aquesta Presidència núm. 22/2020, es va aprovar la necessitat de
contractar el subministrament de benzina per a les màquines de la Mancomunitat TEGAR
del Garraf i incoar el corresponent expedient de contractació, a realitzar de forma
conjunta amb el de gasoil tipus A, com a contracte de subministrament de combustibles
per a la de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, amb dos lots.
Mitjançant Resolució d´aquesta Presidència núm. 06/2021,modificada parcialment per
posterior Resolució núm. 8/2021, es va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que havien de regir el contracte per al
transport i subministrament de gasoil automoció Gasoil A Classe C, lot 1, amb un per
import de 30.750 €, corresponent preu litre/any, i pel transport i subministrament de
BENZINA 95 SENSE PLOM, lot 2, per import de 16.620 €/any. S´aprovà l´obertura de la
licitació.
Amb data 28 d'abril de 2021 es va constituir la mesa de contractació per a l ´obertura dels
sobres 1 i 2; pel Lot 1, transport i subministrament de Gasoil A es va presentar una
empresa: SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS S.A però per al Lot 2, transport i
subministrament de benzina 95 sense plom no es va presentar cap.
Mitjançant Resolució d´aquesta Presidència núm. 14/2020 es va declarar deserta
l´adjudicació del lot 2, corresponent al contracte per al transport i subministrament de
benzina 95 sense Plom, per manca de presentació d´ofertes.
La Mancomunitat continua tenint la necessitat de contractar l´esmentat subministrament.
Segons el previst a l´article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic, per a la contractació de dit subministrament cal la tramitació prèvia del
corresponent expedient de contractació, en que quedi degudament acreditada la
necessitat del contracte, i que incorpori la documentació que es preveu a l´apartat quart
de dit article;
Atès que segons es determina a l’article 14.I) dels Estatuts de la Mancomunitat en relació
a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, correspon a la Presidència les contractacions d´obres, subministraments,
serveis i altres quin import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost;
Per tot això, en exercici de les competències que tinc legalment atribuïdes
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la necessitat de contractar el subministrament de benzina 95 sense
plom per a la maquinària de la Mancomunitat TEGAR del Garraf i incoar el corresponent
expedient de contractació.
Segon.- Encarregar als serveis administratius de la Mancomunitat, sota la direcció i
coordinació del Director-Gerent, la redacció dels corresponents plecs de clàusules
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, així com de la resta de
documentació legalment necessària.
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Tercer.- Determinar que, un cop elaborats els plecs i la resta de documentació preceptiva
de l’expedient, la secretària emeti el corresponent informe jurídic.
Quart.- Un cop elaborat el corresponent expedient administratiu, sotmetre´l a aprovació
de l´òrgan competent.
Cinquè.- Publicar la present resolució al perfil del contractant de la Mancomunitat,
juntament amb la memòria justificativa de la necessitat del contracte.
Sisè.- Comunicar la present resolució al Director-Gerent, a la secretària i a l´interventor,
als efectes corresponents

Vilanova i la Geltrú, a la data de la signatura electrònica

LA PRESIDENTA

En dóna fe;
LA SECRETÀRIA

Olga Arnau Sanabra

Carme López-Feliu i Font
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