DECRET 2016/1256 de data 21/07/2016

Vist que per Decret del Tinent Alcalde de l'Àrea d'Organització i Economia numero 2016/1149, de
data 6 de juliol de 2016, s'aprova l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat amb
publicitat, dels serveis professionals destinats a l'execució de diferents tasques que conformen el
subprojecte de "Capacitació en mecànica dels vehicles elèctrics i híbrids".

Atès que la Unitat de Contractació, es reuneix en data 18 de juliol, tal com consta a l'acta de la
mateixa, on queda constància de l'obertura del sobre número 1, on els licitadors hauran
d'acompanyar l'acreditació de la solvència tècnica o professional que es detallen al plecs
administratius particulars.

Atès que només es presenta com interessada en aquest procediment de contractació l'empresa
Assessors Tècnics Formatius, SL, i a l'analitzar la documentació aportada per l'esmentada empresa
al sobre numero 1 es constata que la mateixa no reuneix els requisits de solvència tècnica previstos
als plecs administratius particular, en concret a la clàusula 1.10.1) .

Vist l'informe tècnic de la Directora de Desenvolupament Local, de data 19 de juliol de 2016, on es
fa constar que en relació a la solvència tècnica o professional assenyalada en el punt 1.10.1.2.) dels
plecs "Experiència en organització i impartició docent en l'àmbit del vehicle elèctric. Mínim 2 anys
d'experiència." No queda acreditada l'experiència total requerida en la suma d'aquests períodes .

Atès el que disposen els articles 62 i 74 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic(TRLCSP), Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació a l'exigència i
acreditació de la solvència tècnica, i el que preveuen els plecs administratius particulars.

Atès que l'article 151.3 del TRLCSP estableix que no es podrà considerar deserta una licitació quan
existeixi una oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que hi constin al plec,
a "sensu contrari" sí que es podrà declarar deserta una licitació en la què l'única oferta presentada
no reuneix els requisits que s'estableixen al plec administratiu particular aplicable a la licitació.

És competència del tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia l'adopció d'aquesta
resolució, de conformitat amb l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, d'acord amb la delegació conferida
per decret de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2015.
Per tot això, RESOLC:
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1r.- Declarar desert el procediment de contractació pels serveis professionals destinats a l'execució
de diferents tasques que conformen el subprojecte de "Capacitació en mecànica dels vehicles
elèctrics i híbrids", aprovat per Decret del Tinent Alcalde de l'Àrea d'Organització i Economia
numero 2016/1149, de data 6 de juliol de 2016.

2n.- Notificar aquesta resolució a l'empresa Assessors Tècnics Formatius, SL, als efectes escaients.

3r.- Incoar nou expedient de contractació pels serveis professionals destinats a l'execució de
diferents tasques que conformen el subprojecte de "Capacitació en mecànica dels vehicles elèctrics
i híbrids, d'acord amb l'informe de la Directora de Desenvolupament Local de data 19 de juliol de
2016.

Ho decreta i signa el tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia i als efectes exclusius de
l'exercici de la funció de fe pública, ho certifico.

Signat electrònicament per
Albert Ortiz Biarge
Tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia
Santa Perpètua de Mogoda
21 de Juliol del 2016 11:24:27

Signat electrònicament per
Jesus Navarro Brocal
Secretari
Santa Perpètua de Mogoda
21 de Julio de 2016 11:37:43
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