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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

8300

Desistiment del procediment d'adjudicació del contracte de serveis de telefonia fixa, mòbil, dades i
internet

Mitjançant el present anunci es fa constar que en sessió de data 26 de juliol de 2017, en la seva condició d´òrgan de contractació, la Junta de
Govern de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha adoptat el següent acord:
“Desistiment del procediment d´adjudicació del contracte de serveis de telefonia fixa, mòbil, dades i internet
1. En sessió de data 20 de juliol de 2017 el Ple va acordar l´aprovació de l'expedient de contractació així com dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels dels serveis de telefonia fixa, mòbil, dades i
internet, tot disposant l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
En dit acord el Ple també va disposar:
“En benefici de l'agilitat procedimental, delegar a la Junta de Govern la competència per a actuar com a òrgan de contractació durant el
procediment d'adjudicació i durant l'execució estrictament del present contracte així com a la Batlia la facultat de signatura i formalització del
mateix.”
2. L´anunci de licitació fou publicat al DOUE de data 25 de juliol de 2017 així com al BOIB núm. 90 també de data 25 de juliol de 2017,
BOIB en el qual fou publicada també la referida delegació de competència per a actuar com a òrgan de contractació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/92/985524

3. Atès que l´anunci de licitació fou enviat al DOUE en data 20 de juliol de 2017, el termini de presentació de proposicions finalitza en data
28 d´agost de 2017 a les 14:30 hores.
4. A data d´avui encara no s´ha presentat cap proposició per part de cap empresa licitadora.
5. El plec de clàusules administratives particulars, concretament la lletra I del quadre de característiques del contracte disposa expressament
que la data límit de prersentació de proposicions és de “40 dies naturals comptats a partir de la data d’enviament de l’anunci de licitació al
DOUE. Si el dia de finalització d'aquest termini fos dissabte, diumenge o festiu, el referit termini s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent. La data d´enviament de l´anunci al DOUE així com la data de finalització del termini per presentar proposicions s´especificaran a
l´anunci de licitació, el qual serà objecte de publicació al perfil del contractant de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar així com al
BOIB.”
6. L´article 142.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
disposa que les licitacions de contractes per procediment obert s´hauran de publicar al BOE si bé, quan es tracti de la licitació d´un contracte
per part d´una entitat local, la publicació al BOE es pot substituir per la publicació al corresponent butlletí oficial autonòmic o provincial. Ara
bé, el mateix article disposa que quan es tracti de la licitació d´un contracte subjecte a regulació harmonitzada, com és el cas en qüestió, la
licitació s´ha de publicar a més al DOUE sense que en aquest cas la publicació al butlletí oficial autonòmic o provincial pugui substituir la
que s´ha de fer al BOE.
7. Atès doncs, que en el cas en qüestió es licita un contracte subjecte a regulació harmonitzada i el plec de clàusules administratives
particulars no contempla la publicació de l´anunci de licitació al BOE sinó només al perfil del contractant de l´Ajuntament i al BOIB (apart
del DOUE), existeix una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte la qual cosa motiva la procedència d´un
desistiment del procediment d´adjudicació del contracte en base a l´article 155.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per tot el que s´ha exposat, la Junta de Govern, en la seva condició d´òrgan de contractació per delegació del Ple conferida en acord de data
20 de juliol de 2017 (BOIB núm. 90 de data 25 de juliol de 2017), acorda per unanimitat:
Primer. Desisitir del procediment d´adjudicació del contracte de serveis de telefonia fixa, mòbil, dades i internet.
Segon. Publicar el present acord al perfil del contractant de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar així com al BOIB.”
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Contra aquest acte, es poden interposar alternativament els recursos següents:
a) El recurs de reposició potestatiu, en el termini d´un mes davant el mateix òrgan que ha dictat l´acte.
b) Directament, el recurs contenciós administratiu, dins el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de
l´acord, davant els jutjats contenciós administratiu de Palma.
Si s´opta per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es pot presentar recurs contenciós administratiu fins que es resolgui aquell
expressament o se n´hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d´un mes des de la presentació sense que s´hagi
resolt expressament ni s´hagi notificat. En aquest cas, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos
comptadors a partir de l´endemà de la desestimació presumpta.
Tot això sens perjudici d´altres recursos o accions que es considerin adients.

Sant Llorenç des Cardassar, 26 de juliol de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/92/985524

El batle,
Mateu Puigròs Sureda
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