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Assumpte:

Serveis Econòmics I Generals
Contractacions I Patrimoni
CONC2019000072
Ajuntament De Figueres
Servei manteniment enllumenat públic

MVR/nga
DECRET
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de
2019 es va convocar la licitació del contracte del <Servei de manteniment de
l’enllumenat municipal>. Vist que el termini de presentació de proposicions
acaba el dia 4 de juliol d’enguany.
Vist que dins el termini de presentació de proposicions s’han fet moltes
sol·licituds d’aclariment a través del Perfil del contractant, algunes de les quals
han posat en evidència l’existència d’errors i mancances en els Plecs, com la
manca d’un model de proposició i algunes dades econòmiques errònies, en
concret el preu de licitació de les prestacions P1, P2 i P3.
Vist que l’article 672.h) del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per RDecret 1098/2001, de 12 d’octubre,
estableix que al Plec de Clàusules Administratives Particulars cal que hi constin
els documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut de les
proposicions.
Vist que l’article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, estableix que els Plecs de clàusules sols podran ser modificats
amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic i que en altre cas caldrà
retrotreure les actuacions.
Vist que l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, estableix que l’Òrgan de contractació podrà desistir del
procediment en cas d’infracció no subsanable de les normes de preparació del
contracte, informa favorablement en relació a la tramitació d’aquest expedient
la següent PROPOSTA d’acord, que és competència de l’Alcaldia:
Vist l'informe d'intervenció (INIF/INFI) que consta a l'expedient, l'alcaldessa
presidenta resol:
ÚNIC.- Desistir del procediment de licitació del contracte del <Servei de
manteniment de l’enllumenat municipal>, que va ser convocat per acord de la
Junta de Govern Loca de data 17 de maig de 2019 (expedient número
CONC2019000072 i 13/2019).
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Figueres, el dia que signem aquest document
L'alcaldessa presidenta

En dono fe
La secretària

[Firma01-01]

[Firma02-01]

Agnès Lladó Saus DNI 40451585J (SIG)
01/07/2019 09:02:05

CPISR-1 C
CRISTINA POU
MOLINET
01/07/2019 09:07:32

Fiscalitzat i conforme
Partida pressupostària
2019.502.16500.22100
2019.502.16500.62300

Data operació Referència Ref.
Operació Operació
comptable contable
2
2
16/05/2019
19
3163
19
5892
16/05/2019
19
3164
19
5892

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de
89da8e60-ca8c-47a4-bd4b-7d35e210e947
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

