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0412-E21
Decret declarar deserta licitació contracte menor

Antecedents
En data 20 de desembre de 2021 mitjançant el decret núm. AJT202123029, l’òrgan de contractació inicià
expedient de contractació del contracte menor de subministrament d’un vehicle tipus SUV per a la
secció muntada de la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als
PPT.
En data 20 de desembre de 2021 es publicà en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Palma
l’anunci de sol·licitud d’ofertes, juntament amb la memòria justificativa, en el qual s’establien les
especificacions tècniques de la prestació que havien de complir les ofertes.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes no s’ha presentat cap oferta.
Fonaments jurídics
1.- Art.150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de Sector Públic, en el que s’estableix
que no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible de conformitat amb els criteris que figuren en el plec, deduint-ne, “a sensu contrari” que sí
podrà declarar-se deserta una licitació quan no s’hagi presentat cap oferta..
2.- Decret de Batllia núm.13051, de 5 de juliol de 2017 (BOIB núm. 83 de 08/07/17) relatiu a
l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma.
Decret de Batlia núm. 13026, de 28 de juny de 2019, de modificació del Decret de Batlia núm. 12313,
de 18 de juny de 2019, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma publicat al
BOIB núm. 94, d’11 de juliol de 2019.
3.- Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 31 de juliol de 2019
(BOIB núm.109 de 08/08/19).
DECRET
1.- DECLARAR DESERTA la licitació de l’expedient de contractació núm.0412-E21 relatiu al
contracte menor de d’adquisició d’un vehicle tipus SUV per a la unitat Muntada de la Policia Local de
Palma, tot això de conformitat amb l’art. 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
sector Públic.
2.- REINTEGRAR l’import indicat a l’aplicació pressupostària 12.13200.624.00.15( Ref.14033 / OP.43342)
del vigent pressupost de despeses. ”

3.- PUBLICAR aquesta resolució al perfil del contractant.
Palma, 18 de gener de 2022
El cap de servei
Damià Sans Tous
(Firmat electrònicament)

Que es decreti,
La primera tinenta de batle i regidora
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
p.d. Junta de Govern, acord de 31/07/ 2019
(BOIB núm. 109, de 8/08/19)

Joana Mª Adrover Moyano
p.d. D.B. núm. 12198, de 17/06/2019
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
(Firmat electrònicament)
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