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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000167 20/10/2021

DECRET D’ALCALDIA
EXP.- 1403-000210-2021 (X2021002144) DESISTIMENT CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA DE REFORÇ
SOCIOEDUCATIU ADREÇAT A INFANTS I JOVES AL TERME MUNICIPAL DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei per a la realització del Programa de reforç Socioeducatiu
adreçat a infants i joves del terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, aprovats
per la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2021.
L’objecte del present contracte de serveis és la realització del Programa de reforç
Socioeducatiu adreçat a infants i joves. El Programa es troba emmarcat en el Pla
Educatiu Municipal, i es necessaria la realització de la present contractació per a
complir amb la finalitat social i educativa dels infants i joves.
Vist que s’ha observat un error no esmenable en les normes de determinació de
l’import del pressupost base de licitació, a conseqüència de no haver inclòs en les
despeses del personal subrogat els costos de la seguretat social dels mateixos, motiu
pel qual s’haurà de rectificar i augmentar l’import de les despeses directes del
pressupost base de licitació.
Considerant el que disposa l’article 152.2 de 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, en relació a la figura jurídica del desistiment del procediment de
licitació quan s’hagi incorregut en una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, sense
que això impedeixi la iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
Atès que es tracta d’un error no esmenable de les normes de determinació del
contracte recollit en el plec de clàusules administratives particulars, en la mesura que
afecta a aspectes substancials que modifiquen els requisits per a poder presentar
ofertes a la licitació.
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Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General de data 20 d’octubre de
2021, informant dels errors detectats en el plec de clàusules administratives particulars
i proposant el desistiment de la licitació esmentada a causa dels errors detectats.
Per tot l’anteriorment exposat, i en ús de les atribucions que m’atorga la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, el 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.- Avocar, únicament per a dictar aquest acte, la competència delegada a la
Junta de Govern Local, mitjançant decret d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18
de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol de 2019), en matèria de contractació.
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SEGON.- Desistir del procediment de licitació per a l’adjudicació mitjançant
procediment obert abreujat de la contractació del servei per a la realització del
Programa de reforç Socioeducatiu adreçat a infants i joves del terme municipal de
Santa Margarida i els Monjos amb codi expedient X2021002144, per haver incorregut
en un error no esmenable en les normes de determinació de l’import del pressupost
base de licitació, a conseqüència de no haver inclòs en les despeses del personal
subrogat els costos de la seguretat social dels mateixos.
TERCER.- Aprovar l’anul·lació de l’autorització de la despesa (A) derivada d’aquesta
contractació de 32.052,54 € -IVA inclòs-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3372.22799 “ Altres contractacions joventut” del pressupost municipal pels exercicis
2022 i 2023.
QUART.- Encarregar al Departament de Contractació la rectificació del plec de
clàusules administratives particulars en relació a l’import de les despeses directes del
pressupost base de licitació, per a la incoació d’un nou procediment de licitació a la
major brevetat possible i esmenar els errors detectats en les normes de preparació del
contracte.
CINQUÈ.- Efectuar la seva publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos, a través de la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- Notificar aquesta decisió als licitadors que hagin presentat oferta.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.

Santa Margarida i els Monjos, a la data que consta a la signatura.
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L’Alcaldessa,
Imma Ferret Raventós.
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En dono fe, la Secretària
Alba Estévez López

