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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Resolució núm. S-39/2020 (N-2020-078), de suspensió del procediment de contractació del
concurs de projectes amb intervenció de jurat amb la finalitat de seleccionar la millor i més
idònia proposta per dur a terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia
de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les Sínies, 7-9, licitat per
l'Ajuntament de Molins de Rei (exp. núm. SCPE-SG-2019-08).

ANTECEDENTS

PRIMER.- En data 27 de febrer de 2020, la senyora O. G. P., en nom i representació de la
unió temporal d’empresaris (UTE) a constituir per les empreses 080 ARQUITECTURA, SLP i
ARAGÓ ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SL i per les persones físiques A. P. C. i R. S. S.,
va interposar recurs especial en matèria de contractació davant del Departament de Justícia,
que va ser remès al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribunal)
en data 3 de març de 2020, contra l’acta de valoració de les ofertes del sobre 2, de data 5 de
febrer de 2020, i contra el Decret d’Alcaldia núm. 303, de data 11 de febrer de 2020, pel qual,
entre altres, s’accepta la classificació realitzada per la unitat administrativa del Servei Agregat
de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA i
se seleccionen les 5 empreses que passen a la segona fase del concurs de projectes
referenciat.

SEGON.- En data 3 de març de 2020, la Secretaria Tècnica del Tribunal va sol·licitar a l’òrgan
de contractació la tramesa de l’expedient de contractació i l’informe corresponent, de
conformitat amb l’establert als articles 49.2 i 56.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP).

TERCER.- En dates 5 i 9 de març de 2020, va tenir entrada en la Secretaria Tècnica del
Tribunal la documentació de què consta l’expedient de contractació, així com també l’informe
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i les al·legacions de l’òrgan de contractació mitjançant les quals no s’oposa a l’adopció de la
mesura provisional consistent a suspendre el procediment d’ofici fins que es resolgui el recurs.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Els articles 25.1 del Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual (en
endavant, RD 814/2015), i 56.3 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP),
estableixen que l’òrgan competent per resoldre el recurs pot acordar d’ofici la suspensió del
procediment de contractació, prèvia audiència de l’òrgan de contractació autor de l’acte
impugnat, per un termini de 2 dies.

En aquest cas, la UTE recurrent mitjançant el recurs de referència no ha sol·licitat cap tipus
de mesura cautelar; això no obstant, el fet que amb els actes impugnats s’impossibiliti el
passar a la fase 2 del concurs de projectes fa que, aplicant un criteri de prudència, sigui
necessària la suspensió de la licitació, tal i com assenyala l’òrgan de contractació.

SEGON.- L’article 117.2.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, disposa que l’òrgan competent per resoldre el recurs
pot suspendre, d’ofici o a sol·licitud de la persona recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan
d’aquesta es puguin derivar perjudicis de difícil o impossible reparació.

Atenent a la impugnació dels actes objecte de recurs, de la lectura dels motius que
fonamenten la interposició del recurs es desprèn que, en cas de continuar-se amb el
procediment de contractació, el risc de l’efectivitat de la resolució del recurs de referència i els
perjudicis que podrien derivar-se per a la UTE recurrent serien de difícil o impossible reparació.

D’acord amb l’exposat, vistos els preceptes legals d’aplicació, reunit en sessió, aquest
Tribunal
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RESOL

Acordar la mesura provisional consistent en suspendre el procediment de contractació del
concurs de projectes amb intervenció de jurat amb la finalitat de seleccionar la millor i més
idònia proposta per dur a terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia
de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les Sínies, 7-9, licitat per
l'Ajuntament de Molins de Rei (exp. núm. SCPE-SG-2019-08), sense perjudici de la valoració
sobre el fons de l’assumpte que pugui efectuar aquest Tribunal i sense que l’adopció d’aquesta
mesura comprometi el sentit final de la resolució del recurs de referència.

Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs, sense perjudici del recurs que es
pugui interposar contra la resolució que es dicti en el procediment principal, d’acord amb el
previst a l’article 49.2 de la LCSP.

Aprovat per unanimitat del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la sessió de 4
de juny de 2020.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez

Neus Colet i Arean

Secretària

Presidenta
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