ANTECEDENTS DE FET

3. D’acord amb el certificat de la eina de Sobre Digital de la Plataforma de serveis
de contractació pública, per a la licitació exp. 980/2019 “Subministrament d'un
vehicle tipus furgoneta amb destinació a la Brigada municipal de l’Ajuntament de
Constantí” no s’ha presentat cap oferta.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

-

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

-

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions anteriorment esmentades.

-

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm.248/2015 de data 30 de juny de 2015 es van
delegar a la Junta de Govern les competències en matèria de contractació.

-

Tenint en compte els antecedents descrits, les disposicions normatives esmentades i la

-

resta de normes de general i pertinent aplicació, resolc:

Cód. Validación: 3M9LXPDCW5KW9NEWZS2M4S74P | Verificación: http://constanti.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

2.- En data 12 d’abril de 2019 es va publicar al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Constantí l’anunci de licitació de l’expedient 980/2019
“Subministrament d'un vehicle tipus furgoneta amb destinació a la Brigada
municipal de l’Ajuntament de Constantí”. El termini per a la presentació de les
ofertes finalitzava el dia 30 d’abril de 2019.

Número: 2019-0390 Fecha: 10/05/2019

1.-En data 10 d’abril de 2019 mitjançant acord de Junta de Govern Local es va
aprovar l'expedient de contractació de subministrament d'un vehicle tipus
furgoneta amb destinació a la Brigada municipal de l’Ajuntament de Constantí i el
plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació mitjançant procediment obert simplificat
sumari, amb un pressupost base de licitació de 20.000,00 € (vint mil euros), IVA
exclòs.

DECRET

Oscar Sanchez Ibarra (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 10/05/2019
HASH: c4e3ee82230a21d80565c2897bba27eb

Decret d’Alcaldia pel qual es declara deserta la licitació per a la
contractació del subministrament d'un vehicle tipus furgoneta amb
destinació a la Brigada municipal de l’Ajuntament de Constantí. Expedient
980/2019.

RESOLC:
Primer.- Fer ús de la possibilitat d'avocació de la competència delegada en el
coneixement d'aquest assumpte, en virtut de l'article 10 de la Llei 40/2015 de l'1
d'octubre del Règim Jurídic de les Administracions Públiques, tenint en compte la
necessitat de tramitar amb celeritat aquest procediment i disposar la següent
resolució.
Segon.- Declarar deserta la licitació per a la contractació de l’expedient 980/2019
“Subministrament d'un vehicle tipus furgoneta amb destinació a la Brigada
municipal de l’Ajuntament de Constantí”.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

Número: 2019-0390 Fecha: 10/05/2019

Quart.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat
amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:
-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a comptar des
del dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat
desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació de l’anunci en el perfil del contractant.

DECRET

Tercer.- Publicar la present resolució al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Constantí.

Constantí, a la data de signatura electrònica
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Així ho disposa i signa l’Alcalde.

