Exp. 08048137/2021/01

RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT PER A CONTRACTAR EL
SERVEI DE MONITORATGE DE LA LLAR D’INFANTS GARBÍ DE SANT ADRIÀ DE
BESÒS (EXP. 08048137/2021/01)

ANTECEDENTS
1. Per resolució del dia 13 d’octubre de 2020, s’inicia l’expedient de contractació del
servei de monitoratge de la LLAR D’INFANTS GARBÍ de Sant Adrià de Besòs, per
un import base de licitació de 29.410,00-€ IVA exclòs, i un termini d’execució del dia 1
de gener de 2021 o data de signatura del contracte, al 31 de desembre de 2021.
2. En data 13 de novembre de 2020, és pública la licitació del servei al perfil del
contractant, amb un termini de presentació de proposicions fins al 30 de novembre de
2020 a les 14h.
3. En data del 24 de novembre de 2020, s’ha detectat una errada en la informació
relativa al preu/hora del servei de monitoratge, i per tant, el càlcul del pressupost de la
licitació és incorrecte, motiu pel qual procedeix desistir del procediment i licitar
novament el servei.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 152 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23UEi 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 quant a la possibilitat de
no subscriure el contracte.
2. Clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars, quan a la possibilitat
de desistir del procediment.
Per tant,
RESOLC:
1. Desistir del procediment per contractar el servei de monitors de la Llar d’Infants
Garbí de Sant Adrià de Besòs, per un import base de licitació de 29.410,00 € IVA
exclòs i un termini d’execució de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021
o data de signatura del contracte, atès que s’ha detectat una errada en la informació
relativa al preu/hora del servei de monitoratge, i per tant, el càlcul del pressupost de la
licitació és incorrecte, i licitar novament el servei.
2.

Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat, amb allò que es preveu en els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
Comú de les administracions públiques i l’article 77 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’acta impugnat.
Alternativament de conformitat amb el que estableix la Llei 29/198, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es por interposar recurs
contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, sens perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Sant Adrià de Besòs

La directora de la Llar d’Infants

