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RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

F_RESOLUCION

Antecedents de fet
I.

El Servei de Turisme del Consell Comarcal, en data 24 de gener de 2020, va
emetre informe relatiu a la necessitat de dur a terme la contractació del servei
per la realització de l’activitat “Descobreix el Vallès” als centres educatius de la
comarca, en els termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

II.

Per Providència de Gerència del Consell Comarcal, de data 24 de gener de
2020, es va disposar, entre d’altres, incoar d’ofici els tràmits previs a l’aprovació
de l’expedient de contractació i encomanar als serveis tècnics la redacció dels
plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
aquest contracte.

III.

Per Resolució núm. 26/2020, de 12 de febrer, va aprovar-se l’expedient per a la
contractació del servei per a la realització de les sessions de l’activitat
“Descobreix el Vallès” als centres educatius de la comarca, i procedir a la
licitació del contracte per procediment obert simplificat sumari, i tramitació
ordinària, els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, i la
convocatòria del procediment.

IV.

En data 12 de febrer de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del
contractant de la Seu electrònica del Consell Comarcal.

V.

Finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes el dia 24 de febrer de 2020 a
les 14.00 hores, no ha presentat proposició cap licitador, motiu pel qual és
procedent declarar la licitació deserta.

VI.

El Servei de Turisme del Consell Comarcal ha emès l’informe tècnic de data
2 de març de 2020, en el que es proposa aprovar nova convocatòria del
procediment sense introducció de modificacions en el plec de clàusules
particulars.

Fonaments de dret
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:
a) Normativa de règim local:
-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
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b) Normativa de contractes del sector públic:
-

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva
2004/18/CE.
Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel
qual s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació.
Llei 9/2017, de de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que
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
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

c) Factura electrònica:
-

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures al Sector Públic.
Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, que modifica parcialment la Llei 25/2013
de factura electrònica
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel
que es regulen les obligacions de facturació.

d) Normativa de procediment administratiu:



Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).

e) Normativa d’hisenda pública:





Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’hisendes Locals (TRLHL).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals en matèria de pressupostos.
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2020.
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2n.- Naturalesa del procediment
El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat sumari, en el que tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, s’exclou tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb l’article 159.6 de la LCSP.
3r.- Òrgan competent.
Les vigents Bases d’ Execució del Pressupost del Consell Comarcal per a l’exercici de
2020, en el seu article 45.4, estableix que l’òrgan competent per dur a terme la
contractació que motiva el present informe és la Gerència del Consell Comarcal.
Per tot això, aquesta gerència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 16.1.c)
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Organització comarcal de Catalunya,

RESOL
Primer.- DECLARAR deserta la licitació per a la contractació del servei per a la
realització de les sessions de l’activitat “Descobreix el Vallès” als centres educatius de
la comarca, i publicar-ho al perfil del contractant de la seu electrònica del Consell
Comarcal.
Segon.- APROVAR CONVOCAR novament el procediment de licitació del servei per
a la realització de les sessions de l’activitat “Descobreix el Vallès” als centres
educatius de la comarca, corresponent a l’expedient 14/2020-B, de conformitat amb el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i en
els termes aprovats per Resolució núm. 26/2020, de 12 de febrer, que regiran
l’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert simplificat sumari.
Tercer.- La despesa derivada del contracte. Autoritzada per Resolució 26/2020, de 12
de febrer, per import de tres mil tres-cents trenta euros (3.330,00€), més la quota
d’IVA que es preveu aplicar del 21%, del que resulta un import de 4.029,30 euros,
anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02 4320A 22706, de l’exercici 2020.
Quart.- PUBLICAR la convocatòria i el Plec de clàusules administratives particulars i la
documentació complementària en el perfil de contractant d’aquesta Corporació
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució en la propera sessió plenària que es
celebri.
Així ho disposa la Gerent d’aquest Consell Comarcal, assistida per la Secretària
accidental que en dóna fe, en la data indicada a la signatura electrònica.
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