Exp. Núm.: CS/2020014
GES-730/2020

Decret d’Alcaldia
Antecedents:
1. Per resolució de l’Alcaldia 1120/2020 de data 19/10/2020, s’aprova l’expedient de
contractació mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada pel Servei
d’assistència tècnica i col·laboració en la gestió dels elements del servei públic
municipal del control de seguretat viària convocant la seva licitació.

5. Arran del contingut del recurs especial en matèria de contractació que s’ha
presentat per alguna empresa interessada en el procediment de contractació i al no
haver-se rebut cap oferta.
A fi de poder subsanar els errors existents, i evitar que puguin afectar als principis
inspiradors de qualsevol procediment de contractació administrativa, quedant
afectats principis de transparència, no arbitrarietat o màxima concurrència, es
considera necessari acordar el desistiment del procediment d’adjudicació per
l’Administració, sense perjudici d’iniciar un nou expedient de contractació.
Fonaments de dret
1. L’article 152.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic assenyala que l’Administració tindrà la facultat de desistir el procediment
d’adjudicació motivant la seva resolució i notificar-la als candidats o licitadors.
2. L’article 152.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, assenyala que el desistiment del procediment d’adjudicació, tan sols podrà
acordar-se per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació.
L’article 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
disposa que el desistiment del procediment haurà d’estar fonamentat en una
infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient de
la concurrència de la causa. El desistiment no impedirà l’inici immediat d’un nou
procediment de licitació.
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4. La data límit de presentació d’ofertes finalitzava el dia 24/11/2020.
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3. En data 23/10/2020, es publica el corresponent anunci al DOUE.

Número: 2020-1299 Data: 26/11/2020

2. En data 21/10/2020, es publica al perfil del contractant de l’òrgan de contractació
l’anunci de licitació.

En el cas que ens ocupa, concorren tots els requisits establerts en l’article 152 de la
Llei 9/2017 per acordar el desistiment del procediment de referència; d’acord amb
els antecedents de fet i fonaments de dret, s’aprecia la infracció no subsanable de
les normes reguladores del procediment d’adjudicació i, a més, no s’ha produït
l’adjudicació del contracte de referència.
Per tot això, i en virtut de les facultats que em confereix la normativa vigent,

Tercer.- Autoritzar l’inici d’un nou procediment de licitació de l’objecte del contracte.
Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge
L’Alcaldessa

Davant meu
La Secretària accidental
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Segon.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament i en
el DOUE.
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Primer.- Declarar el desestiment del procediment mitjançant procediment obert i
regulació harmonitzada pel Servei d’assistència tècnica i col·laboració en la gestió
dels elements del servei públic municipal del control de seguretat viària, per les
raons degudament justificades.

Número: 2020-1299 Data: 26/11/2020

RESOLC:

