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Acta de la mesa de desistiment del procediment de licitació
Expedient

JU-2022-6

Unitat
promotora

Servei de Coordinació i Control Econòmic, Àrea de Règim Interior
Penitenciari

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament del vestuari del personal funcionari de l'àmbit de règim
interior i del personal laboral dels centres penitenciaris de Catalunya,.

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Import base €

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

5.554.149,60

-

-

Pressupost licitació

4.132.313,00

867.785,73

5.000.098,73

Termini d'execució

48 Mesos

Identificació de la sessió
Data: 22 d’octubre de 2021
Horari: 13:00
Lloc: Virtual
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Sara Molina Alonso

Presidenta

Cap del Servei de
Contractació

Berta Fernandez Jimenez

Secretària

Tècnica del Servei de
Contractació

Elena González Polo

Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica

Responsable de la
Intervenció Delegada

Vocal

Cap del Servei de
Coordinació i Control
Econòmic

Francesc Orenga Labrador
Maria Jesús Pérez Cadenas

C. Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 00
justicia@gencat.cat
www.gencat.cat/justicia

Coordinador adscrit a
l'Assessoria Jurídica
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Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Exposició de la situació actual del procediment de licitació.
3. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
El dia 22 d’octubre de 2021, amb motiu de les preguntes que les empreses licitadores
adrecen a l’espai habilitat a tal efecte al Perfil del Contractant durant el transcurs del termini
per a presentar ofertes en la licitació de referència, la Unitat Promotora i el Servei de
Contractació del Departament de Justícia, mantenen una reunió per tal d’elaborar les
respostes a les mateixes.
Algunes d’aquestes consultes han posat de manifest el fet que en els plecs de la licitació,
tant el plec tècnic en el seu punt 3 exigències funcionals, com al quadre de característiques
a l’apartat H – Sobre A documentació general, del plec de clàusules administratives
particulars, es demanen unes normes ISO que no estan vinculades al objecte del contracte.
Els certificats son els següents:
- Presentar un certificat ISO 9001 sobre el sistema de gestió de qualitat un
certificat d’acreditació del compliment amb les normes de gestió ambiental
marcades per la ISO 14001.
- Aportar un certificat d’acreditació del compliment amb les normes de gestió
ambiental marcades per la ISO 14001.
- Aportar un certificat d’acreditació del compliment amb les normes de gestió de la
seguretat i la salut en el treball, marcades per la ISO 45001
Davant d’aquesta qüestió, el Servei de Contractació es posa en contacte amb els membres
de la Mesa de contractació mitjançant videotrucada, per tal de convocar una sessió en
aquell mateix moment i traslladar aquesta circumstància.
Consegüentment, els membres de la Mesa es reuneixen en sessió extraordinària i la
presidenta exposa la situació plantejada anteriorment.
Seguidament, la Mesa fa les següents consideracions al respecte:
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ( en endavant LCSP),
recull els sistemes de gestió ambiental com a solvència de les empreses licitadores, per a
tots tipus de contractes, excepte per als de subministrament ( articles 88, 90 i 91). La
mateixa llei, al seu article 89, entre els mitjans relacionats d’acreditació de la solvència
tècnica per als contractes de subministrament, no es troben, en cap cas, els certificats de
gestió ambiental.
En la mateixa línia, i en base a la utilització estratègica de la contractació pública, la LCSP
en el seu article 1.3 disposa el següent:
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“En tota contractació pública s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris
socials i mediambientals sempre que tinguin relació amb l’objecte del contracte, en la
convicció que la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació
contractual, així com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics. També
s’ha de facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com
de les empreses d’economia social”.
En conseqüència i en base a l’exposat, la Mesa conclou que efectivament, les ISO que es
demanen en els plecs de la licitació, no es corresponen amb l’objecte del contracte, atès que
la licitació versa sobre un subministrament - en aquest cas de vestuari per a personal laboral
i funcionari - amb el que no es preveu que durant l’execució del contracte l’empresa
adjudicatària dugui a terme tasques susceptibles de generar impactes ambientals negatius
que requereixin una gestió ambiental.
Altrament, l’exigència d’aquestes certificacions podria incórrer en un supòsit de restricció de
la concurrència.
Acords
La Mesa, per unanimitat, acorda proposar a l’òrgan de contractació, d’acord amb l’exposat a
aquesta mateixa acta:
Primer. Desistir del procediment de Subministrament del vestuari del personal funcionari de
l'àmbit de règim interior i del personal laboral dels centres penitenciaris de Catalunya, atesa
l’existència de l’error no subsanable que s’ha fet palès amb anterioritat, amb la finalitat
d’evitar que pugui afectar als principis inspiradors de qualsevol procediment de contractació
administrativa en el qual hi ha en joc interessos generals, quedant afectats principis de
transparència, no arbitrarietat o màxima concurrència, sens perjudici d’iniciar un nou
procediment de licitació.
Segon. Retrotraure les actuacions dins del mateix procediment, d'acord amb les previsions
de l'art. 152 de la LCSP, per raons d'interès públic, en garantia dels compliments dels principis
que regeixen la contractació pública, al moment en que es va incórrer en l’error subsanable
amb la finalitat d'adequar-los als criteris esmentats, la correcció i nova aprovació dels plecs
de clàusules administratives i tècniques i tornar a obrir un període de presentació d’ofertes.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària
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Vist i plau
La presidenta
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