Jo, secretari/a de l'Ajuntament de Blanes,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió Ordinària de 5 de desembre de 2019 ha adoptat, a reserva
de la redacció que resulti de l’aprovació de l’Acta, entre d’altres, l'acord següent:
Identificació de l’Expedient
Expedient número 2019/00003266W (SSJJ-CONT./NAR/mpa) relatiu a la licitació per a l'adjudicació
del contracte de subministrament d'un vehicle per al departament d'Educació, mitjançant rènting
sense opció de compra.
Fets
1. En data 17 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local aprova l'expedient de contractació i el plec
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l'adjudicació del contracte
de subministrament, arrendament sense opció de compra, d'un vehicle per al departament
d'Educació, mitjançant procediment obert simplificat.
2. Transcorregut el termini per a la presentació d’ofertes, l’única proposta rebuda a la licitació,
mitjançant sobre digital, correspon a l’empresa TRANSTEL SA.
3. En data 11 de novembre de 2019 es reuneix en acte públic la Mesa de contractació per a l’obertura
del Sobre Únic. Es comprova que la documentació presentada per l’empresa TRANSTEL SA és
correcta.
Finalitzat l’acte públic, la Mesa de contractació, de conformitat amb els criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica establerts al plec de clàusules particulars de la licitació, emet
proposta de classificació de la proposició presentada i acorda elevar a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació, amb el resultat següent:
1. TRANSTEL SA

87 punts

4. D’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, mitjançant provisió de data 13 de novembre
de 2019 l’alcalde accepta la classificació de la proposta presentada.
5. En data 13 de novembre de 2019 el servei de Contractació requereix a l’empresa TRANSTEL SA el
justificant d’haver constituït la garantia definitiva i la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte.
6. En data 21 de novembre de 2019 l’empresa TRANSTEL SA presenta escrit de renúncia a la
licitació on manifesten que no poden complir amb el contracte perquè el vehicle ofertat no compleix
amb els paràmetres establerts en el plec atès que degut al canvi de normativa la motorització és
inferior a 1598cc.
El 09/12/2019, la tècnica de Contractació ha informat favorablement sobre l’adopció d’aquest acord,
segons informe que consta a l’expedient.
Fonaments de Dret
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1. Els articles 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic regulen
l'adjudicació dels contractes mitjançant procediment obert.
2. La disposició addicional tercera de la mencionada llei estableix les normes específiques de
contractació pública en les entitats locals.
3. L’article 53.1.o del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix les atribucions de l’alcalde en matèria de
contractació. Així mateix, d’acord amb aquest Decret legislatiu, en data 26 de juny de 2019 l’Alcaldia
va dictar el decret núm. 2019000910, de delegació de competències.
la Junta de Govern Local ha adoptat l’acord següent:
Acord
Únic. Declarar deserta la licitació convocada per a l'adjudicació del contracte de subministrament, amb
arrendament sense opció de compra, d’un vehicle per al Departament d’Educació, mitjançant
procediment obert simplificat, atès que l’única empresa presentada no pot complir amb els requeriments
tècnics establerts en el Plec.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és Aprovada per unanimitat.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Ausent
Ausent

Marina Vall-llosada Garcia
Maria Ana Anguita Ferrer
Jordi Urgell Martinez
Rosa Maria Aladern Gusi
Carlos Garzon De La Granja
Miguel Angel Lopez Corregidor
Olga Lopez Colomer
Angel Luis Canosa Fernandez
I, per a que així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’Alcalde.
Vist i plau
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