suspensió licitació 683/2021

DECRET

La Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2021 va disposar l’obertura del
procediment de licitació corresponent al servei d’alarma i vigilància del Centre
d’empreses i emprenedoria de Can Gavarra.
En data 15 d’abril de 2021, es va publicar l’anunci de licitació al Perfil del
contractant de l’Ajuntament.
En data 15 d’abril de 2021, dues empreses interessades van posar de manifest
que els criteris de valoració del Plec de Clàusules Administratives Particulars
publicat no s’adequaven a l’art. 145.4 LCSP. Aquest article estableix que en els
contractes de serveis contemplats l’annex IV de la citada Llei (la vigilància i
alarma estan incloses en aquest annex), els criteris relacionats amb la qualitat
han de representar al menys el 51% de la puntuació assignable en la valoració
d’ofertes, no arribant-se a aquest percentatge al nostre plec.
Atès que el propi règim de funcionament de la Junta de Govern Local, com a
òrgan col·legiat, està subjecte a una prèvia convocatòria i celebració de sessió,
que porta a una obligada demora en la tramitació dels expedients que impedeix
el compliment dels terminis que per a resoldre s'estableix en la normativa
d'aplicació, originant, de vegades, perjudicis als ciutadans, i també per
respondre requeriments a termini.
Per allò que s'ha exposat, i fent ús de les atribucions que m'estan legalment
conferides,
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Aquestes delegacions efectuades no impedeixen la facultat d’avocació que en
tot moment i respecte de qualsevol d’elles confereix la legislació vigent als
òrgans delegats.
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De conformitat amb el que estableix el Decret d'aquesta Alcaldia, núm. 524, de
data 15 de juny de 2019, de delegació de competències en la Junta de Govern
Local d'aquest Ajuntament, correspon a aquest òrgan de govern les
competències com a òrgan de contractació respecte de les contractacions i
concessions d’obres, quan el seu valor sigui superior a 30.000 euros, i en les
de serveis i subministres, quan el seu valor sigui superior a 12.000 euros, i en
tots dos casos el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, incloses les de caràcter plurianual quant la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici.

Número: 2021-0406 Data: 19/04/2021

Assumpte: Avocació de competències en favor de l’Alcalde i suspensió del
procediment de contractació del servei d’alarma i vigilància del Centre
d’empreses i emprenedoria de Can Gavarra

suspensió licitació 683/2021

RESOLC:
Primer.- Avocar, en favor de l'alcalde-president, la competència assumida per
la Junta de Govern Local en virtut del que disposa el Decret d'Alcaldia de
delegació de competències de data 15 de juny de 2019, per a la contractació
de del servei d’alarma i vigilància del Centre d’empreses i emprenedoria de
Can Gavarra, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, 9 de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i 116 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2868/1986, de 26 de
novembre.

Quart.- Comunicar aquesta resolució mitjançant el seu anunci al Perfil del
contractant de l’Ajuntament, així com a les empreses interessades.
Cinquè.-Donar compte del present Decret a la propera sessió que celebri la
Junta de Govern Local.
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Tercer.- Suspendre el procediment de contractació del servei d’alarma i
vigilància del Centre d’empreses i emprenedoria de Can Gavarra, per adequar
els criteris de valoració de les ofertes del Plec de clàusules administratives
particulars a allò que disposa fins a l’article 145.4 la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en el sentit que els criteris
relacionats amb la qualitat han de representar al menys el 51% de la puntuació
assignable en ela valoració d’ofertes.
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Segon.- Aquesta avocació tindrà efectes a tota tramitació dels actes que es
relacionin amb la gestió del contracte esmentat.
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