DECRET DE PRESIDÈNCIA NUM. 417/2019 DE DATA 11/11/2019
Número d’expedient: 2019-12-CONT
Assumpte: Desistiment de la licitació per la contractació del servei de neteja als edificis i
instal.lacions de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Fonaments de fet
PRIMER.- Vist que per Junta de Govern en data 30 de setembre de 2019 es va aprovar
l’inici de l’expedient per la contractació del servei de neteja als edificis i instal·lacions de la
Mancomunitat Penedès-Garraf.
SEGON.- Vist que el termini de presentació d’ofertes finalitza el proper 14 de novembre de
2019.
TERCER.- Vist l’informe del tècnic de contractació de data 11 de novembre de 2019 que
consta incorporat a l’expedient.
Fonaments de dret
I. És d’aplicació l’article 152, de la 9/2017 LCSP de, 8 de novembre.
II. Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es proposa a la Comissió de Govern l’adopció dels
següents:

ACORDS
PRIMER.- DESISTIR de la licitació per la contractació del servei de neteja als edificis i
instal.lacions de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
SEGON.- PUBLICAR la present resolució al perfil del contractant.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a Intervenció, Secretaria, Comunicació i
Gerència.
QUART.- DECLARAR que contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, el recurs especial en matèria de contractació previst a l’article 44 i concordants
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils de conformitat amb
el que disposat en l’article 50 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic
Si transcorreguts dos mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en
matèria de contractació no s’ha notificat resolució expressa per part del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es
podrà interposar, davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia Catalunya, el corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini perquè

el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui el recurs de especial en
matèria de contractació, en la forma i amb els requisits establertes en la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs establerts en l’art. 16,4 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Tanmateix podrà presentar-se davant d’aquesta Mancomunitat Penedès
Garraf o davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present
acte, en la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que es
consideri procedent.
La cap de Secretaria

Cristina Rafales Graells
La gerent

El vicepresident,

Maria Senserrich Guitart

Aureli Ruiz Milà

D I L I G È N C I A per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, que el present acte administratiu:
Ha estat fiscalitzat prèviament i plenament amb el següent resultat:
Intervingut i conforme:
Intervingut amb objeccions:
No suspensives. Núm:
Suspensives. Núm:
No és subjecte a fiscalització
No ha estat fiscalitzat prèviament

L’Interventor acumulat,

Antoni Alsina i Simal

D I L I G È N C I A: Aquesta diligència s’estén per fer constar la transcripció de la present resolució
al Llibre de Resolucions als efectes de l’article 3.2.e) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb caràcter nacional.

El secretari

Isidre Martí Sardà

