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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

12718 Desistiment del procediment de licitació "Subministrament per a la substitució de diverses comportes
murals de les EDARS de Ciutadella"

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER A
LA SUBSTITUCIÓ DE DIVERSES COMPORTES MURALS DE LES EDAR DE CIUTADELLA. MENORCA

Exp. SA/SU/11/07

En data 22 de desembre de 2010 el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació del subministrament per a la substitució de diverses comportes murals de les EDAR de Ciutadella. Menorca.

Posteriorment, en data 1 d’abril de 2011, el director executiu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les
facultats conferides pel Consell d’Administració de data 22 de desembre de 2010, va aprovar l’expedient de referència, amb un import
màxim de 80.810,15 € l’IVA exclòs ( 95.355,98 € l’IVA inclòs ).

Una vegada publicats els anuncis corresponents i en el perfil del contractant de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat es va procedir en
data 14 de juny de 2011 a l’apertura de la documentació administrativa.

Posteriorment el director executiu de l’Agència va donar instruccions de que s’aturés el procediment de licitació fins a nova ordre.

Atès que en data 11 de juny de 2013 la Cap d’Àrea de gestió de sanejament va presentar un informe relatiu a la substitució de diverses
comportes murals de les EDAR de Ciutadella on feia constar que per diversos problemes econòmics no s’havia pogut continuar amb el
procediment d’adjudicació i que encara que la deterioració de les comportes existents té com a conseqüència diversos problemes d’explotació
que podrien esdevenir en molt greus, donat el temps transcorregut des de que es va iniciar el procés, seria necessari actualitzar els preus i
completar l’actuació inicial incloent noves necessitats que han anat sorgint a fi i efecte de programar una actuació més completa que
l’inicialment prevista.

Atesa la conjuntura econòmica d’aquesta Comunitat, que condiciona l’ordre de prioritats d’inversions a realitzar per part d’aquesta entitat,

Atès que, a dia d’avui, l’Agència Balear de l’Aigua està passant pel pitjor moment econòmic de la seva història, ja que, tal com ha quedat
demostrat en els darrers consells d’administració, no ens queda pressupost per realitzar ni tant sols reparacions d’urgència, ni tenim tresoreria
per poder fer front al pagament d’aquest subministrament.

Atès que el punt 26.1 del plec de bases administratives estableix que:

“ 26.1.- A més del supòsit de compliment, el contracte s’extingirà per les següents causes:

L’Agència  Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental podrà resoldre el contracte, a més de per les causes establertes en aquest plec, pels
següents motius:

j) El desistiment per part de l’Agència per causes degudament justificades d’interès públic “.

Atesa la fase en la que es troba el procediment, i vist que existeixen raons econòmiques que fonamenten la decisió de desestimar la licitació
del subministrament per a la substitució de diverses comportes murals de les EDAR de Ciutadella. Menorca.

I vist que l’article 13 m) del Decret 115/2005, d’11 de novembre, el qual disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ser l’òrgan de contractació, per tal motiu en sessió de data 18 de juny de 2013 el Consell
d’Administració  va adoptar els següents ACORDS:

Desistir de la licitació de l’expedient de contractació del  procediment obert del subministrament per a la substitució de diversesPrimer: 
comportes murals de les EDAR de Ciutadella. Menorca, amb un pressupost total de la inversió de 80.810,15 € l’IVA exclòs ( 95.355,98 €
l’IVA inclòs ), per així poder ara destinar aquests recursos a la reparació de les urgències que tenim tant en matèria de sanejament com
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d’abastiment i poder complir amb l’estricta normativa existent en matèria ambiental, deixant constància que es procedirà a la seva execució
quan es tinguin disponibilitats pressupostaries.

Notificar  als interessats la resolució de desistiment .Segon: 

 Publicar aquesta resolució de desistiment en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com en el perfil del contractant.Tercer:

 

Palma, 12 de juny de 2013

El Director executiu
Jaume Ferriol Martí
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