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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000064 21/01/2022

Núm. expedient.: X2020000750

DECRET
Identificació de l’expedient
Desistiment del procediment de licitació del subministrament de material per la
brigada municipal
Antecedents

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Per Acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2021 es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat del contracte
de subministrament de material per la brigada municipal per import de 68.000
euros, corresponents al preu base de licitació, als quals s’hauria de repercutir
14.280 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor afegit i per una durada de 2
anys, amb possibilitat de pròrroga per 1 any més.
L’anunci s’ha publicat al perfil del contractant el dia 03 de gener de 2022, i el
termini de 15 dies per presentar les corresponents ofertes va finalitzar el 18 de
gener a les 14 hores.
Vist l’informe jurídic emès pel Tècnic de Gestió d’Administració General de data 17
de gener de 2022, pel qual es posa de manifest l’existència d’un error als Annexos
1,2,3 i 4 del Plec de Prescripcions Tècniques i es pretén fer una esmena dels
mateixos i una ampliació del termini per a presentar les proposicions abans de la
seva finalització.
El 18 de gener a les 14 hores va finalitzar el termini per a presentar proposicions
sense que s’aprovés l’esmena i ampliació del termini.
Vist l’informe jurídic de 19 de gener emès per l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament
pel qual es proposa el desistiment de la present licitació.
Fonaments de Dret
Segons l’apartat primer de l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l’Administració tindrà la facultat de desistir del
procediment d’adjudicació motivant la seva resolució i notificant-la als candidats o
licitadors.
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L’apartat segon disposa que el desistiment del procediment d’adjudicació, tan sols
podrà acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la formalització.
L’apartat quart disposa que el desistiment del procediment s’ha de fonamentar en
una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació, i la concurrència de la causa s’ha de
justificar en l’expedient. El desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un
procediment de licitació.
De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan
de contractació competent és la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, segons
Decret de delegacions de 2 d’agost de 2021.
Resolució
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions legalment conferides,
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RESOLC
PRIMER. Avocar, per aquest acte en concret, la competència delegada a la Junta de
Govern Local com a òrgan de contractació.
SEGON. Desistir de la licitació del contracte de subministrament de material per la
brigada municipal, per haver-se detectat una infracció no esmenable de les normes
reguladores del procediment de licitació.
TERCER. Publicar el present Decret al Perfil del Contractant als efectes oportuns.
QUART. Notificar el present acord als licitadors que han presentat oferta.
CINQUÈ. Disposar que s’iniciï un nou procediment de licitació relatiu a la
contractació del subministrament de material per la brigada municipal el més aviat
possible.
Anglès, a la data de la signatura electrònica,

L’Alcalde

La Secretària Municipal

