Us NOTIFICO que, en data 14 de juny de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
següent:
DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE MOBILIARI ADIENT PER A L’EQUIPAMENT DE LO SINDICAT
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de maig de 2021, va aprovar l'expedient per la
contractació del subministrament del mobiliari adient per a l’equipament de Lo Sindicat
II. El valor estimat del contracte ascendeix 17.541,97 €. (IVA exclòs)
III. En l’informe de necessitats constaven les següents zones:
- Zona d’oficina tècnica. Planta segona Sindicat: Total 5.301,94 €
- Zona direcció. Planta primera Sindicat: Total 1.117,85 €
- Zona office. Planta segona Sindicat: Total 974,72 €
- Zona de recepció- consergeria i atenció al pública. Planta primera Sindicat: Total 5.671,207
- Zona de recepció i atenció al públic. Planta baixa Sindicat. Total: 2.166,18 €.
- Zona arxiu. Planta segona sindicat. Total 2.580,07 €
Total: 17.541,97 €
IV. En el plec tècnic no consta la zona arxiu. Planta segona sindicat. Total 2.580,07 € tot i que sí que
està comptat al valor estimat del contracte que consta al mateix plec tècnic.
V. L’errada existent en el Plec tècnic per no fer constar la zona arxiu, suposa una infracció no
subsanament de les normes de preparació del contracte d’acord amb el que s’estableix als
articles 124 i següents pel que fa al contingut dels plec tècnics, ja que el fet no haver incorporat la
zona d’arxiu al plec tècnic i sí a l’informe de necessitats, pot haver limitat la concurrència d’altres
possibles licitadors així com haver pogut presentar oferta sense tenir en compte aquesta zona.
I. Article 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014: “El desestiment del procediment deurà estar
fonamentat en una infracció no subsanable de els normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació, havent-se de justificar a l’expedient la concurrència
de la causa. El desestiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació.
Anunciada la licitació en el perfil del contractant, s’han presentat quatre ofertes.
Vist l’informe de secretaria, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Desistir del procediment per l’adjudicació del contracte subministrament del mobiliari
adient per a l’equipament de Lo Sindicat, convocat per acord de la Junta de Govern Local de 26 de
maig de 2021
SEGON. Donar trasllat del present acord als licitadors que han presentat oferta, Àrea de
desenvolupament social i Econòmica i Intervenció.
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la
present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
El Secretari actal.
Ramon Noche Arnau

