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Decret

Vista la documentació obrant a l’expedient 6571/2018 Subministrament de plataforma elevadora
per a poda. Secció Parcs i Jardins.
Ates que mitjançant resolució de l’Alcaldia número ALC/2975/2018 de data 19 de novembre de
2018, es va aprovar l’inici de l’expedien, la despesa i l’inici de la licitació per a la contractació del «
Subministrament d’una Plataforma elevadora per la secció de Parcs i Jardins», amb un PEC de
30.000 euros IVA inclòs, (Preu 24.793,39 + 21% d’IVA: 5.206,61 euros) i un termini de lliurament
del subministrament es de 2 mesos des de el dia següent a la formalització del contracte.
Atès que dins dins del termini de presentació de pliques, iniciat mitjançant la publicació de
l'anunci de licitació al perfil del contractant de 20.11.2018, no s'ha presentat cap empresa, es
considera procedent declarar deserta la licitació del contracte.
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment; Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, així com pel Plec de Clàusules Administratives Generals aprovat per aquesta
corporació, essent les seves prescripcions, d’acord amb la seva clàusula quarta, automàticament
modificades per les modificacions legislatives posteriors; i demés disposicions concordants i de
legal aplicació.
En ús de les facultats que atribueix a aquesta Alcaldia Presidència l'article 53 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, RESOLC:

Primer. Declarar desert el procediment incoat per a la contractació, per procediment obert
simplificat sumari, del contracte de « Subministrament d’una Plataforma elevadora per la secció
de Parcs i Jardins», amb un PEC de 30.000 euros IVA inclòs, (Preu 24.793,39 + 21% d’IVA:
5.206,61 euros) i un termini de lliurament del subministrament es de 2 mesos des de el dia
següent a la formalització del contracte.
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Segon. Aprovar els documents comptables d’anul·lació d’autorització de despesa A\ apunt previ
920190000325 referència 22018003037 per import de 30.000 euros , deixant sense efectes les
autoritzacions de despeses aprovades per Resolució d’Alcaldia ALC/2975/2018 en data 19 de
novembre de 2018, «A» 2018 apunt previ 920180000785 referència 22018003037.
Tercer. Procedint al tràmit de publicació de la declaració de procediment desert al “perfil del
contractant” de l’Ajuntament.
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