Decret
Exp: 447/2017
Assumpte: Contracte de subministrament vehicle per a la Brigada municipal mitjançant renting.

DECRET DE L’ALCALDIA

Atès que no s’ha presentat cap empresa en el període d’exposició pública, tot i que, fora factible
l’adjudicació directa, resulta procedent tornar a aprovar una nova licitació, amb nou període per
presentació de pliques, tenint en compte que les festes de setmana santa han coincidit amb el
període de presentació de les corresponents propostes.

Atès l’art. 10 de de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre, de règim jurídic del servei públic.
1. Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el coneixement d’un o diversos afers la
resolució dels quals correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius
dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho
facin convenient.
En el supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el
coneixement d’un afer pot ser avocat únicament per l’òrgan delegant.
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Per tal de garantir el procediment contractual, i amb subjecció a l’article 32 de la Llei 39/2015 de
1 d’octubre, del procediment administratiu comú de las administracions públiques.

2. En tot cas, l’ avocació s’ha d’efectuar mitjançant un acord motivat que s’ha de notificar als
interessats en el procediment, si n’hi ha, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que
es dicti.
RESOLC:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’un vehicle tipus furgoneta amb
destinació a la Brigada municipal mitjançant el sistema de renting per via de procediment obert,
amb varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació anual de 5.275,68€, IVA inclòs, i una
durada de 48 mesos.
Segon.- Declarar l’expedient com procediment ordinari, i aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del subministrament.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant
l’anunci de licitació, la literalitat dels plecs restaran publicades al perfil del contractant, i la seva
referència al BOPT. Obrir la licitació durant el termini de 15 dies naturals a partir de l’endemà de
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Atès que a la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017, va aprovar l’expedient
administratiu de subministrament vehicle per a la Brigada municipal mitjançant el sistema de
renting i procediment obert.
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la publicació al BOPT perquè es puguin presentar les proposicions-pliques per part dels
interessats.
Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de contractació i
procedir a la publicació en el Perfil de contractant:

Cinquè.- Autoritzar la despesa per import indicat al punt primer de la part resolutiva a càrrec de
l’aplicació pressupostària 1533 204.00 del pressupost vigent, i comprometre els crèdits
necessaris en els pressuposts posteriors, de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en el termini d’un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la
Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amadeu Benach i Miquel
Alcalde
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Sisè.- Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de contractació.

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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President: Amadeu Benach i Miquel , Alcalde de Banyeres del Penedès.
Vocals: Jose Fèlix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació estatal.
Joan Roig Soria, Regidor de Serveis.
Rafael Rodríguez Rivas, Personal tècnic de l’Ajuntament.
Secretari: José Fèlix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació estatal.
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