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ACORD
Títol:
GL Proposta relativa a la contractació de serveis per dur a terme la redacció del
projecte d’ urbanització dels carrers Prat d’ en Malagrava i Sant Pere del Pla de
l’ Arca de la Jonquera. Resolució recurs.
Text:
Expedient núm.: X2019001699

Fets.Per acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2019 es va aprovar,
de conformitat amb l’article 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l’expedient de contractació administrativa del servei de
redacció del projecte d’urbanització dels carrers Prat d’en Malagrava i Sant Pere del
Pla de l’Arca de la Jonquera. Així mateix, es va aprovar el plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques, reguladors de la contractació del
servei.
Paral·lelament es va procedir a l’obertura d’un termini de presentació de proposicions
de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la
licitació al perfil del contractant de la Corporació, que va ser el dia 16 de desembre de
2019.
En data 20 de desembre de 2019 (E2019006019), el COAC – Demarcació de Girona
ha presentat un recurs de reposició contra l’aprovació del PCAP que ha de regir la
licitació pública de la redacció del projecte d’urbanització.
El COAC fonamenta el seu recurs en base a dues argumentacions:
(i).- l’article 145 LCSP estableix que en contractes de serveis que tinguin per objecte
prestacions de caràcter intel·lectual (com es el present supòsit), el preu no podrà ser
l’únic factor determinant de l’adjudicació
(ii).- en els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter
intel·lectual (com es el present supòsit), els criteris relacionats amb la qualitat hauran
de representar, almenys, el 51% de la puntuació assignable en la valoració de les
ofertes.
Consta a l’expedient, informe de data 23 de desembre últim, emès pels serveis jurídics
municipals.

El PCAP aprovat per la corporació preveia en la seva clàusula 11a que el criteri
d’adjudicació únicament es basaria en el preu – oferta econòmica, a la qual se li
atorgaven un màxim de 100 punts, sense tenir en compte altres criteris.
Analitzades les al·legacions contingudes al recurs i posades en relació al PCAP, es
comprova que el plec de clàusules no es conforme amb la LCSP, motiu pel qual
s’informa per part dels serveis jurídics municipals que s’ha de procedir a la seva
modificació, així com retrotreure les actuacions al moment de la seva aprovació i
preveure un nou termini de presentació d’ofertes.
Consta a l’expedient que per resolució d’alcaldia del dia 23 de desembre de 2019 es
va suspendre el termini de presentació de proposicions del contracte de serveis de
redacció del projecte d’urbanització dels carrers Prat d’en Malagrava i Sant Pere del
Pla de l’Arca de la Jonquera, fins a la resolució del recurs de reposició formulat contra
el PCAP per part del COAC – Demarcació de Girona. Aquesta suspensió va ser
publicada al perfil del contractant municipal.
Concorre en el present supòsit causa de nul·litat dels plecs de clàusules aprovats atès
que els mateixos contradiuen el que preveu l’article 145 LCSP, per la qual cosa
vulneren una normativa de rang superior, fet que suposa la necessitat de procedir a la
seva modificació i nova aprovació.
En conseqüència, i atès que qualsevol modificació dels plecs es considera significativa
i substancial, en la mesura que afectarà als criteris d’adjudicació del contracte,
procedeix retrotreure les actuacions administratives al moment inicial d’aprovació dels
plecs modificats i de l’aprovació de l’autorització de la despesa.
Legislació aplicable
La legislació aplicable és la següent:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic.

- Decret Llei 3/2016, de 31 d'octubre, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Per tot això per la present es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat pel COAC – Demarcació de Girona
contra l’aprovació del PCAP que va regir la licitació pública de la redacció del projecte
d’urbanització, pels motius indicats en la part expositiva.
Segon.- Notificar els presents acords al COAC – Demarcació de Girona.
Tercer.- Comunicar els presents acords a l’àrea de territori i qualitat urbana i als
licitadors que durant el termini de presentació d’ofertes anterior, varen presentar la
seva oferta.
Quart.- Encarregar als serveis tècnics i jurídics municipals la preparació i redacció
d’uns nous plecs de clàusules i de prescripcions tècniques que modifiquin els
anteriors, per tal de poder licitar novament el contracte de serveis en el termini més
breu possible i conferir un nou període de presentació de proposicions.
Cinquè.- Autoritzar l’alcaldia-presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l'execució dels presents acords
No obstant això, la corporació decidirà el que estimi oportú.
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Signat electrònicament,

