
 
Ajuntament de Felanitx

Expedient 1534/2017    

JOAN GARCIA CORTÈS, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,
     
CERTIFIC:  Que segons l'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DIA 5 DE DESEMBRE DE 2017 
     
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:
     
«Es veu l’expedient tramitat per contractar el subministrament d’un vehicle 
tipus combi o mixte destinat als Serveis Socials municipals.

Antecedents

1.Dia  03.10.17  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar  el  plec  de  clàusules 
administratives  particulars  i  característiques  tècniques  que  regeix  la 
contractació del subministrament d’un vehicle tipus combi o mixte destinat 
als Serveis Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

 
2. L’enginyer municipal dia 27.11.17 va emetre un informe on exposa que, una 

vegada  avaluada  l’única  oferta  presentada  per  DIBAUTOPLUS,  SA,  i 
analitzada l’adequació de l’oferta tècnica en relació a les característiques 
establertes a l’annex 5 i  l’annex 6 del  plec  de clàusules administratives 
particulars, resulta que el model “Nuevo Master Combi 9 L1H1 3300 Energy 
dCi 103 kW (145 CV) Euro 6” de la marca Renault, no compleix la longitud 
mínima requerida de 5350 mm. Per això, proposa l’exclusió de l’oferta.

 
3. Vist l’informe de l’enginyer municipal, dia 01.12.17 la Mesa de Contractació 

va  proposar  excloure  l’oferta  presentada  per  DIBAUTOPLUS,  SA,  per 
incompliment de les característiques tècniques del plec i declarar desert el 
procediment de contractació.

 
Consideracions jurídiques 

I.   El procediment s’ha desenvolupat segons el disposat als art. 19, 109, 110, 
115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

 
II.  L'article  84  del  Reglament  general  de  la  llei  de  contractes  de  les 

administracions  públiques,  aprovat  per  Reial  decret  1098/2001,  de  12 
d’octubre,  preveu  la  possibilitat  d’excloure  un  licitador  per  incomplir  les 
prescripcions tècniques.

 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer. Excloure  del  procediment  de  licitació  del  subministrament 
d’un  vehicle  tipus  combi  o  mixte  destinat  als  Serveis  Socials  l’única 
proposició presentada per DIBAUTOPLUS, SA.

Segon. Declarar  desert  el  procediment  de  contractació  del 
subministrament  d’un  vehicle  tipus  combi  o  mixte  destinat  als  Serveis 
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Socials, expedient núm. 1534/2017.

Tercer. Obrir  un  nou  expedient  per  contractar  el  subministrament 
d’un vehicle tipus combi o mixte destinat als Serveis Socials per tal de donar 
compliment a les necessitats a satisfer reflectides a la providència de Batlia 
de dia 08.05.17, i requerir l’enginyer municipal perquè elabori un informe de 
característiques tècniques i  valoració econòmica d’un vehicle de 9 places 
adaptable per poder transportar dues cadires de rodes.»

I perquè així consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per 
ordre i amb el vist i plau del Sr. Batle, amb l’excepció prevista en l’article 
206  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals aprovat per Reial  Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
s’expedeix el present.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.
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