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DECRET
Assumpte: Declarar desert el procediment obert simplificat de licitació del contracte del servei de
docència de perruqueria i estètica, del Programa de Formació i Inserció d’imatge personal:
perruqueria i estètica i convocar una nova licitació.
Òrgan: Servei de Compres i Contractacions
Expedient: 2019/000031642

Relació de fets
1. Per decret núm. 5946/2019, de 17 de juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat,
es va iniciar l’expedient de contractació del servei de docència de perruqueria i estètica, del Programa de
Formació i Inserció d’imatge personal: perruqueria i estètica, amb un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 22.960,00 euros, IVA exempt.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i
modificacions contemplades als plecs, el valor estimat del contracte és de 50.125,82 euros.
2. Finalitzat el termini establert a l’efecte, va presentar proposició un únic licitador, Maria de la Vega
Rodero Lozano.
3. Mitjançant informe de data 29/09/2019, la directora del INS Miquel Biada exposa que l’única oferta
presentada no és correcta perquè l’oferta econòmica no s’ajusta al model que consta al plec.
4. Atès l’informe esmentat, es considera convenient licitar novament aquest servei, amb les mateixes
condicions.
6. Consta a l’expedient:
• Informes del secretari general i de l’interventor de Fons, respecte de l’adequació dels plecs econòmics
administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació
vigent sobre contractació del sector públic.
• Informe de l’interventor de Fons respecte de la previsió d’existència de crèdit adequat i suficient per fer
front a les despeses derivades de la present contractació a la partida 850104/324110/22799 del
pressupostos municipal aprovats per a l’exercici 2019 i se’n preveu la seva existència en els que s’aprovin
per al 2020 i 2021.
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1. L’objecte de la contractació correspon als anomenats de serveis, d’acord amb el que disposa l’article 17
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la contractació,
d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP.
3. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de LCSP, la forma de contractació serà el procediment
obert simplificat atès que el valor estimat pel servei a contractar és inferior a 100.000 euros.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny, de delegació de
competències,

RESOLC:
Primer. Declarar desert el procediment obert simplificat de licitació del contracte del servei de docència de
perruqueria i estètica, del Programa de Formació i Inserció d’imatge personal: perruqueria i estètica, atès
que l’única oferta presentada no s’ajusta als requisits exigits als plecs.
Segon. Convocar una nova licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta,
obrint als efectes un termini de 15 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci
en el perfil de contractant, per a la presentació de proposicions.
Tercer. Aquest contractació es tramitarà per procediment obert simplificat, i amb subjecció als mateixos
plecs de clàusules administratives i tècniques particulars aprovats per decret núm. 5946/2019, de 17 de
juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat.

Decret
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