INFORME DE SECRETARIA
Assumpte: Informar sobre el desistiment del contracte, mitjançant procediment
restringit, en modalitat de concessió de serveis, per a la gestió i explotació del servei
d’escola-bressol municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels Horts, (exp CTRE2022000002).
Antecedents
En data 10 de juny de 2022, mitjançant decret 2022LLDR001025 es va aprovar l’inici
del procediment de contractació, en modalitat de concessió de serveis, per a la gestió i
explotació del servei d’ Escola Bressol Municipal L’Alegria de Sant Vicenç dels Horts.
Aquesta licitació va ser publicada al Perfil del Contractant en data 17 de juny de 2022,
finalitzant el termini de sol·licitud de participació el 4 de juliol de 2022.
Consta informe del Cap del departament d’Educació, de data 21 de juliol de 2022, on
proposa el desistiment de l’esmentada licitació i n’exposa que els motius són uns
errors en els costos de personal que consten a l’annex 6 (quadre subrogació del
personal) del plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
concessió de servei, així com un error en el càlcul dels costos de les despeses de
personal docent de l’annex 7 (pressupost anual del contracte).
Consideracions jurídiques
L’article 152 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP, en endavant)
estableix que l’òrgan de contractació pot acordar la decisió de no adjudicar, o
subscriure el contracte, o el desistiment del procediment sempre i quan es faci abans
de la formalització.
Es constata que la licitació es troba actualment en la fase prèvia a l’obertura del sobre
A.
L’esmentat article disposa a més, que en el cas del desistiment del procediment,
aquest s’ha de fonamentar en una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, i la
concurrència de la causa s’ha de justificar en l’expedient. Afegeix que, a més, el
desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
El Cap d’educació en el seu informe al·lega un error en la documentació de la licitació,
doncs en ella hi mancava actualitzar els costos de personal per tal d’adequar-los a la
Resolució de 25 de novembre de 2021, de la Direcció General de Treball, que
estableix l'increment de les taules salarials aplicables en un 1,10%, a partir de gener
del 2022, i amb efectes retroactius de setembre de 2021, així com un error en el càlcul
dels costos de les despeses de personal docent de l’annex 7 (pressupost anual del
contracte) que s’ha d’actualitzar amb el nou quadre de subrogació. Per tant, el Cap
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d’Educació considera que la documentació, en base a la qual els licitadors havien de
fer la seva oferta, és errònia.
Aquestes modificacions que cal incorporar en la documentació, no es podria encabir
en la figura de la rectificació d’error material que regula l’article 109.2 de la Llei
39/2015 de procediment administratiu comú: “Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, considerant-se
necessari desistir i replantejar la documentació, donat que no són mers error materials
(de fet o aritmètics) que cal rectificar sinó que són modificacions que incidien o podien
incidir directament en les propostes econòmiques que les empreses licitadores podien
fer o han fet. Per tant, a l’incidir en la documentació necessària per a que els licitadors
poguessin presentar la seva oferta es consideren errors no esmenables en la
preparació del contracte, i és per això que el Cap d’educació proposa desistir de la
licitació i iniciar-la de nou incorporant-hi les modificacions pertinents.
El mateix article exigeix que el desistiment s’ha de notificar als candidats o licitadors, i
també s’ha d’informar la Comissió Europea d’aquesta decisió quan el contracte s’hagi
anunciat en el «Diari Oficial de la Unió Europea», així com compensar els candidats
aptes per participar en la licitació per les despeses en què hagin incorregut en la forma
que preveu l’anunci o el plec o, si no n’hi ha, d’acord amb els criteris de valoració
aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels
tràmits del procediment administratiu comú.
La licitació de la que es vol desistir és un procediment obert no harmonitzat per la qual
cosa no caldrà fer el pertinent anunci en el «Diari Oficial de la Unió Europea», però si
notificar als candidats o licitadors i compensar-los en el cas que demostrin les
despeses ocasionades per aquest desistiment de forma fefaent.
La clàusula dissetena del Plec de Clàusules Administratives regula la decisió de no
adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment en els mateixos termes que l’article
152 de la LCSP, limitant la compensació a les empreses per les despeses meritades i
degudament justificades en què hagin incorregut a un màxim de 200,00€.
Assenyala a més l’article que aquesta decisió de no adjudicar o subscriure el contracte
o desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Per últim, cal exposar que l’article 152 de la LCSP, en el seu apartat 4, concreta que el
desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
D’acord amb tot l’exposat,
Es pot concloure que és possible desistir del contracte, en modalitat de concessió de
serveis, per a la gestió i explotació del servei d’Escola Bressol Municipal L’Alegria de
Sant Vicenç dels Horts, ja què la decisió es pren abans de la seva formalització,
sempre i quan l’òrgan de contractació consideri la motivació que consta en l’informe
emès pel Cap d’educació, data 21 de juliol de 2022, com a infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte i sempre i quan es compleixin els requisits que
exigeix l’article 152 de la LCSP i clàusula dissetena del Plec de Clàusules
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Administratives, els quals han quedat exposats en l’apartat de Consideracions
Jurídiques.
Un cop acordat el desistiment es podria iniciar un nou procediment de licitació.
Cap de la Unitat de Secretaria
Sant Vicenç dels Horts, a data de la signatura electrònica
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