Alcaldia
Contractació i Compres
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers Tel: 938426628 Fax: 938426750

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers
CERTIFICO: Que en data 08/07/2022 , l'alcaldessa, Alba Barnusell i Ortuño, ha dictat la
Resolució núm. E-5908/2022 següent:
Assumpte: Suspendre el procediment licitatori endegat per a la contractació del contracte
de subministrament mixt de les càmeres de control als eixos principals i secundaris d'accés
a l'illa de vianants de Granollers (obra 12/22), finançat mitjançant Fons Europeus Next
Generation EU

EXP. 2022/059 (7/2022/43)

Fets:

1.

En data 9 de juny de 2022 amb resolució per avocació de la competència de la Junta de
Govern Local a l’alcaldessa nº E-4972/2022 es va aprovar expedient licitatori del
contracte de subministrament mixt de les càmeres de control als eixos principals i
secundaris d'accés a l'illa de vianants de Granollers (obra 12/22), finançat mitjançant
Fons Europeus Next Generation EU, amb un pressupost de 424.812,61 € més la
quantitat de 89.210,65 € corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 514.023,26 €,
amb un termini d’execució de 5 mesos, segons fets i fonaments de dret de la present
resolució, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària.
El valor estimat total del contracte és de 424.812,61 € (IVA, exclòs). D’acord amb la previsió
de l’article 101 LCSP, el VEC total del contracte és el resultat del sumatori del valor estimat
de les diferents prestacions.
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2.

En data 9/6/2022 es va enviar anunci al DOUE amb referència 2022-087417 i es va
publicar anunci de licitació d’aquest contracte harmonitzat en el perfil del contractant el
dia 10/6/2022, donant un termini de finalització de presentació d’ofertes fins el 11/7/2022
a les 14:00 h

3.

Atès la pregunta formulada en data 5/7/2022 al correu servei de Contractació sobre les
llicències contingudes al contracte i atès informe de la tècnica jurídica del servei de
contractació que motiva la suspensió i amb intenció de garantir els principis de
publicitat, igualtat i concurrència dels potencials licitadors, es considera convenient
suspendre la licitació del contracte de subministrament mixt de les càmeres de control
als eixos principals i secundaris d'accés a l'illa de vianants de Granollers (obra 12/22)
així com el termini de presentació d’ofertes de la mateixa amb la finalitat d’estudiar
detingudament la qüestió plantejada i a conseqüència suspendre el termini de
presentació d’ofertes de l’esmentada licitació.

Fonaments de dret:

1. De conformitat amb el que disposa l’article 109,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques «les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes»
2. Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació a
l’avocació de la Junta de Govern Local que te la competència per suspendre la licitació de la
contractació d’aquesta licitació a l’alcaldessa.

Es proposa:

Primer.- Avocar la competència delegada de la Junta de Govern Local a l’Alcaldia en
relació a la suspensió de la licitació en curs del contracte de subministrament mixt de les
càmeres de control als eixos principals i secundaris d'accés a l'illa de vianants de Granollers
(obra 12/22), segons fets i fonaments de dret.
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Segon.- Suspendre l’actual licitació en període de presentació d’ofertes del contracte de
subministrament mixt de les càmeres de control als eixos principals i secundaris d'accés a
l'illa de vianants de Granollers (obra 12/22) i a conseqüència suspendre el termini de
presentació d’ofertes de l’esmentada licitació, d’acord amb els fets i fonaments de dret
invocats.
Tercer.Publicar anunci de suspensió de la licitació en curs en el DOUE, perfil del
contractant i etauler.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau de l'alcaldessa, a Granollers el 08/07/2022 .

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
08/07/2022
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