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Decret núm. 1405/2014, de 15 d’octubre , de l’Alcaldia 
 
Atès que mitjançant provisió de data 12 de juny de 2014 es va resoldre procedir a 
l’alienació d’un tractor adscrit a la brigada d’obres i serveis marca John Deere i amb 
matrícula B-48322 mitjançant adjudicació directa tot publicant un anunci al BOP i al 
web de l’Ajuntament en el que es facin constar les condicions específiques del 
procediment. 
 
Atès que l’esmentat anunci es va publicar al web de l’Ajuntament en data 1 de juliol 
de 2014 i en el BOP de data 27 de juny de 2014. 
 
Atès que durant el termini concedit a l’efecte es va presentar una única oferta 
enviada mitjançant procediment administratiu en data 14 de juliol d’enguany, 
rebuda en aquest Ajuntament el dia 16 de juliol (número de registre 2014/3706), 
per part del senyor Toni SoteroPalomo, en representació de l’empresa Polo Grup 
Inversions, SL, pel preu de 6.010 euros. 
 
Atès que mitjançant Decret número 1016/2014, de 16 de juliol d’enguany es va 
resoldre adjudicar a aquesta empresa el tractor de la marca John Deere, model 
3150SDT i matrícula B 48322-VE, pel preu de 6.010 €. 
 
Atès que en aquest mateix Decret es va resoldre advertir a l’adjudicatari que dins 
dels 15 dies següents a la notificació de l’adjudicació directa, hauria d’ingressar el 
preu de l’adjudicació a la Tresoreria municipal, termini que acabava el dia 9 
d’octubre de 2014. En cas que aquest ingrés no es produís en aquest termini se’l 
tindria per desistit en la seva oferta. 
 
Atès que un cop passat aquest termini l’empresa adjudicatària no va efectuar 
l’ingrés de la seva oferta a la Tresoreria municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.-Tenir per desistida de l’adjudicació directa del tractor de la marca John 
Deere, model 3150SDT i matrícula B 48322-VE, pel preu de 6.010, a l’empresa Polo 
Grup Inversions, SL pel fet que no ha efectuat l’ingrés d’aquesta oferta a la 
Tresoreria municipal en el termini previst, de quinze dies des de la notificació del 
Decret d’adjudicació.  
 
SEGON.-Notificar aquesta resolució a l’empresa Polo Grup Inversions, SL a tots els 
efectes. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, a la vila de Canet de 
Mar, a quinze d’octubre de 2014. 
 
L’alcalde,      Davant meu, 
       La secretàriaaccidental, 
 
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez    Cristina Cabruja i Sagré 
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Polo Grup Inversions, S.L. 
C/ Santander, 31 
08020 BARCELONA 
 
 
Per al vostre coneixement i als efectes legals oportuns, en virtut de la present, em 
plau fer-vos avinent que, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1405/2014 de data 
10 d’octubre, s’ha resolt:  
 
Decret núm. 1405/2014, de 15 d’octubre , de l’Alcaldia 
 
Atès que mitjançant provisió de data 12 de juny de 2014 es va resoldre procedir a 
l’alienació d’un tractor adscrit a la brigada d’obres i serveis marca John Deere i amb 
matrícula B-48322 mitjançant adjudicació directa tot publicant un anunci al BOP i al 
web de l’Ajuntament en el que es facin constar les condicions específiques del 
procediment. 
 
Atès que l’esmentat anunci es va publicar al web de l’Ajuntament en data 1 de juliol 
de 2014 i en el BOP de data 27 de juny de 2014. 
 
Atès que durant el termini concedit a l’efecte es va presentar una única oferta 
enviada mitjançant procediment administratiu en data 14 de juliol d’enguany, 
rebuda en aquest Ajuntament el dia 16 de juliol (número de registre 2014/3706), 
per part del senyor Toni SoteroPalomo, en representació de l’empresa Polo Grup 
Inversions, SL, pel preu de 6.010 euros. 
 
Atès que mitjançant Decret número 1016/2014, de 16 de juliol d’enguany es va 
resoldre adjudicar a aquesta empresa el tractor de la marca John Deere, model 
3150SDT i matrícula B 48322-VE, pel preu de 6.010 €. 
 
Atès que en aquest mateix Decret es va resoldre advertir a l’adjudicatari que dins 
dels 15 dies següents a la notificació de l’adjudicació directa, hauria d’ingressar el 
preu de l’adjudicació a la Tresoreria municipal, termini que acabava el dia 9 
d’octubre de 2014. En cas que aquest ingrés no es produís en aquest termini se’l 
tindria per desistit en la seva oferta. 
 
Atès que un cop passat aquest termini l’empresa adjudicatària no va efectuar 
l’ingrés de la seva oferta a la Tresoreria municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Tenir per desistida de l’adjudicació directa del tractor de la marca John 
Deere, model 3150SDT i matrícula B 48322-VE, pel preu de 6.010, a l’empresa Polo 
Grup Inversions, SL pel fet que no ha efectuat l’ingrés d’aquesta oferta a la 
Tresoreria municipal en el termini previst, de quinze dies des de la notificació del 
Decret d’adjudicació.  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’empresa Polo Grup Inversions, SL a tots els 
efectes. 
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que 
estableix l’article 77 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els articles 
8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de 
la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini 
per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Cristina CabrujaSagré 
Secretària accidental, 
 
Canet de Mar, 15 d’octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


