
 
Ajuntament de Els Poblets

Assumpte: Recursos 1030 i 1032/2015

Mesures cautelars 

 

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2015 
acorda  iniciar  el  procediment  d’adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  recollida  de 
residus  sòlids  urbans,  el  seu  transport  a  l’abocador  i  neteja  urbana,  mitjançant 
procediment obert, amb adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa , atenent 
a diversos criteris d’adjudicació.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2015 
aprova l’expedient ordinari tramitat per a la contractació descrita i la convocatòria de la 
licitació pública.
Igualment  s’aprova  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  Plec  de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació , així com els seus annexos, i  
s’acorda publicar l’anunci de licitació en el Diari  Oficial  de la Unió Europea, en el 
Butlletí Oficial de l’Estat,  en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el perfil 
de contractant d’aquest Ajuntament l’anunci de licitació. 
Atès que l’anunci de licitació s’envia al Diari Oficial de la Unió Europea el día 8 de 
setembre de 2015 (nº de referència interna 2015-120082); sent publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província d’Alacant nº 182 de data 21 de setembre i en el Butlletí Oficial  
de l’Estat nº 230 de data 25 de setembre de 2015; l’anunci de licitació junt amb els plecs 
i documentació annexa es publiquen en el perfil de contractant de l’Ajuntament dels 
Poblets en data 21 de setembre de 2015 (www.elspoblets.es; www.gva.es )
Vist  que  en  data  29  de  setembre  de  2015  amb registre  d’entrada  2015-E-RC-2186 
“Sociedad  Anónima  Agricultores  de  la  Vega  de  Valencia”  amb  CIF  A-46027660  , 
anuncia  la  intenció  d’interposar  recurs  especial  en  matèria  de  contractació,  i  amb 
registre d’entrada 2015-E-RC-2187, en data 29 de setembre de 2015, interposa  recurs 
especial en matèria de contractació contra l’art. 19 del Plec de clàusules administratives 
i l’art. 48 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Vist  que  en  data  29  de  setembre  de  2015  amb registre  d’entrada  2015-E-RC-2190 
“Fomento  de  Construcciones  y  Contratas  S.A.”  amb  CIF  A-28037224  ,  anuncia  la 
intenció  d’interposar  recurs  especial  en  matèria  de  contractació  ,  i  amb  registre 
d’entrada  2015-E-RC-2208,  en  data  30  de  setembre  ,  interposa   recurs  especial  en 
matèria de contractació contra l’art. 7.3.1 del Plec de clàusules administratives i l’art. 39 
del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Vista  la  Resolució  d’adopció  de  mesures  provisionals  en  els  recursos  nº  1030  i 
1032/2015 , adoptada en data 22 d’octubre de 2015 pel Tribunal Administratiu Central 
de  Recursos  Contractuals;  en  virtud  de  la  qual  es  resol  la  concessió  de  la  mesura 
provisional  sol·licitada  pels  recurrents  i  consistent  en  suspendre  el  procediment  de 
contractació de conformitat amb allò establert en els articles 43 i46 del RD Legislatiu 
3/2011 de 14 de noviembre que aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, de forma que d’acord amb l’article 47.4 serà la resolució dels recursos la que 
acorde l’alçament de la mesura adoptada.
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Vist  el  disposa  en  l’article  43.4  del  TRLCSP  ,  segons  el  qual  la  suspensió  del 
procediment  que  puga  acordar-se  cautelarment  no  afectarà,  en  cap  cas,  al  termini 
concedit per a la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats.

Considerant que aquest termini finalitza el dia 30 d’octubre de 2015 a les 14’00 hores.   

Tenint en compte la fase procedimental en la qual està l’expedient i que el termini de  
presentació de  pliques finalitza en quatre  dies,  es considera necessari  dictar  aquesta 
Resolució que deurà ser ratificada per l’òrgan de contractació, que és la Junta de Govern 
Local , en la primera sessió que celebre. 

A la vista de tot això per la present , RESOLC:

PRIMER. D’acord  amb  la  Resolució  de  data  22  d’octubre  de  2015  del  Tribunal 
Adminsitratiu  Central  de  Recursos  Contractuals  ,  suspendre  el  procediment  de 
contractació iniciat per la Junta de Govern Local en sessió de data 14 de juliol de 2015 
per a l’adjudicació del contracte de serveis de recollida de residus sòlids urbans, el seu 
transport a l’abocador i neteja urbana, mitjançant procediment obert, amb adjudicació a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa , atenent a diversos criteris d’adjudicació.

 

SEGON. D’acord amb l’article 43.4 del RD Legislatiu 3/2011 de 14 de noviembre que 
aprova el  Text  Refòs  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  ,  la  suspensió  del 
procediment no afectarà, en cap cas, al termini concedit per a la presentació d’ofertes o 
proposicions pels interessats.

Aquest termini finalitza el dia 30 d’octubre de 2015 a les 14’00 hores.   

TERCER. Donar-li  publicitat a aquesta Resolució mitjançant els butlletins oficials i 
perfil del contractant de l’Ajuntament dels Poblets.

 

QUART. Sotmetre aquesta Resolució a l‘òrgan de contractació per a que sga ratificada 
a tots els efectes.

CINQUÈ. Donar compte al Ple en la primera sessió ordinària que celebre.

  

Ho mana i signa l’Alcalde-President , en Els Poblets, a vint-i-set d’ octubre de dos mil  
quinze .

 

     L’ALCALDE-PRESIDENT                                           Davant meu

 SALVADOR SENDRA I GASQUET                LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

                                                                                 AMPARO GIL TORELLA
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