PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF ACORD: AJGL 27/04/2018 – SERVEIS JURÍDICS
NÚM. EXP.: G112018000481

DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA GESTIÓ DELS SERVEI DE CO
CONTROL, RECAPTACIÓ DE MONEDA I MANTENIMENT DE PART DE LA
MAQUINÀRIA DE LES ZONES D’APARCAMENT REGULAT (ZONES BLAVES)
REF EXP.: G112018000481 - 05/18 PO
Vist que la Junta de Govern Local de data 06/03/2018 va prendre l’acord
d’incoar expedient de contractació administrativa del servei de control,
recaptació de moneda i manteniment de part de la maquinària de les zones
d’aparcament regulat (ZONES BLAVES), i obrir la convocatòria
corresponent, a la vegada que aprovar els Plec de condicions econòmico
administratives i jurídiques, així com el plec de condicions tècniques,
reguladors del procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat contracte
de serveis.
Vist que en data 08/03/2018 es va remetre l’anunci de publicació de la
licitació al DOUE i es va iniciar el còmput del termini per a la presentació de
proposicions, que finalitzava el dia 17/04/2018.
Atès que durant el termini de presentació de pliques alguna de les empreses
interessades en la licitació van posar de manifest possibles errors en alguna
de les prescripcions del plec de condicions, es va considerar convenient
procedir a la suspensió de la licitació mentre no es resolguessin aquestes
qüestions, suspensió que va ser aprovada mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
1246/2018, de 12 d’abril.
Atès que en data 24 d’abril de 2018 el Tècnic municipal de mobilitat i
transports ha emès informe en el que posa de manifest que, després
d’haver estudiat la incidència de les retribucions previstes per la categoria
concreta del conveni col.lectiu de treballadors que el plec de condicions
exigia que l’empresa contractista hagués d’aplicar als treballadors adscrits
al servei, resulta que el preu base de licitació previst és insuficient per
donar cobertura al cost real del servei.
Vist el que disposa l’article 155.4 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en
relació a la figura jurídica del desistiment del procediment de licitació quan
s’hagi incorregut en una infracció no subsanable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació,

sense que això impedeixi la iniciació immediata d’un nou procediment de
licitació.
Vista la resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- DESISTIR del procediment de licitació per a l'adjudicació del
contracte administratiu del servei de control, recaptació de moneda i
manteniment de part de la maquinària de les zones d’aparcament regulat
(ZONES BLAVES), per els motius exposats a la part dispositiva d’aquest
acord.
SEGON.- REQUERIR novament a l’empresa BARNA PORTERS SL, per tal que
segueixi prestant, en règim de pròrroga forçosa, el servei de vigilància,
control i recaptació de les zones d’aparcament limitat (zones blaves) a
Lloret de Mar, d’acord amb les clàusules previstes al plec de condicions que
regeix aquest contracte, mentre no s’iniciï i resolgui un nou procediment de
contractació.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a BARNA PORTERS, a la Secció de
mobilitat i transport i a la Intervenció municipal.

Lloret de Mar, 25 d´abril de 2018
[Firma01-01]

ROBERT RIBOT, ALBERT
El regidor delegat

