
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de recollida i tractament de vehicles abandonats
fora d'ús  i/o subproductes de vehicles  abandonats i  tramitació administrativa  per  a la baixa
definitiva i destrucció total.- Declarar desert el procediment.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació  del  servei  de  recollida  i  tractament  de  vehicles  abandonats  fora  d'ús  i/o
subproductes  de  vehicles  abandonats  i  tramitació  administrativa  per  a  la  baixa  definitiva  i
destrucció total; es van aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per procediment obert i
tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions es va presentar una única oferta per part de
l'empresa TRANS-GRUES FONT SL.

La  Mesa  de  Contractació,  reunida  en  data  4  d'abril  de  2017,  va  proposar  l'adjudicació  del
contracte  a  favor  de  l'empresa  TRANS-GRUES  FONT SL per  tractar-se  de  l'única  oferta
presentada i no superar el tipus de licitació.

Requerida l'esmentada empresa per acord de la Junta de Govern de data 18 d'abril  de 2017
perquè aportés dintre del termini concedit a l'efecte  la documentació  a què es feia referència a
la clàusula 16 del plec, acreditativa de la seva aptitud per contractar i de la constitució de la
garantia definitiva, la documentació es va presentar de forma incompleta i no es va acreditar el
dipòsit de  la garantia.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP), modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -   Declarar  exclosa  del  procediment  de  licitació  del  servei  recollida  i  tractament  de
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vehicles  abandonats  fora  d'ús  i/o  subproductes  de  vehicles  abandonats  i  tramitació
administrativa per a la baixa definitiva i destrucció total, l’empresa TRANSGRUES FONT SL.

Segon.- Declarar  desert  el  procediment  licitatori  atès  que  es  tractava  de  l’única  oferta
presentada.

Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa TRANSGRUES FONT SL i publicar-ho al perfil
del contractant.

Quart- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.

Figueres,  16 de febrer de 2018
En dono fe,

El conseller delegat de l'àrea El Secretari,
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera Pinart Francisco Muñoz Cameo
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