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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2018/6706
Assumpte: DECRET ACORDANT SUSPENSIÓ LICITACIÓ TRACTOR

DECRET D’ALCALDIA

Atès que aquesta Alcaldia en data 27/09/2018 va dictar Decret 2018/4210 ordenant l’obertura d’un
expedient per a la contractació d’un tractor per a la brigada de jardineria d’aquest Ajuntament.
Atès que en data 30/10/2018 es va publicar a la Plataforma de Contractació, l’anunci per a la
licitació acordada, essent el termini màxim de presentació d’ofertes el proper 9 de novembre.
Atès que s’ha rebut informe del responsable del contracte de data 6/11/2018 en que posa de
manifest que existeixen indicis que el PPT aprovat podria violar el principi de neutralitat
tecnològica, el que impediria el lliure accés als operadors econòmics.
Atès que arrel d’aquesta circumstància i a fi de dotar el procediment de licitació de les màximes
garanties per a tots els licitadors, procediria revisar el PPT.
Atès que consta publicat l’anunci de licitació en l’expedient 2018/6706, procediria la suspensió del
procediment de licitació fins que es revisi el PPT.
En ús de les atribucions que determina l’article 21.1 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.- SUSPENDRE la licitació per al subministrament d’un tractor, indicant aquesta
circumstància a la Plataforma de contractació.
SEGON.- ACORDAR la revisió del Plec de Prescripcions Tècniques aprovat a fi de que el mateix
garanteixi la lliure concurrència dels operadors econòmics.

Així ho mana i signa l'alcalde, a Calonge i Sant Antoni a la data de la signatura electrònica.
Jordi Soler i Casals
Alcalde

Jordi Soler i Casals
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06/11/2018 alcalde

TERCER.- DISPOSAR la continuació del procediment de licitació un cop revisat el corresponent
Plec de Prescripcions Tècniques.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Segell

Codi Segur
electrònic
de Validació
Ajuntament

e1e8bf0bc2ad443da44a79613338e1f9001

Url de validació
de Calonge

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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