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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

DESISTIR, SI ESCAU, DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS DE CARTA
CERTIFICADA I CARTA CERTIFICADA URGENT, CARTA
ORDINÀRIA
ICARTA
ORDINÀRIA
URGENT,
AMB
DESTINACIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL, PER A
L'AJUNTAMENT DE SALOU, EL PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE SALOU I L'OFICINA DEL JUTJAT DE PAU

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 29 DE
JULIOL DE 2021 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
501.- DESISTIR, SI ESCAU, DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE SERVEIS POSTALS DE CARTA CERTIFICADA I CARTA CERTIFICADA URGENT,
CARTA ORDINÀRIA ICARTA ORDINÀRIA URGENT, AMB DESTINACIÓ NACIONAL I
INTERNACIONAL, PER A L'AJUNTAMENT DE SALOU, EL PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE SALOU I L'OFICINA DEL JUTJAT DE PAU (EXPEDIENT NÚMERO
4313/2021).
Fets
1.

El 15 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local aprova l’expedient administratiu de
tramitació ordinària núm. 4313/2021 per a la contractació dels serveis postals de carta
certificada i carta certificada urgent, carta ordinària i carta ordinària urgent, amb
destinació nacional i internacional, per a l'Ajuntament de Salou, el Patronat Municipal de
Turisme de Salou i l'oficina del Jutjat de Pau, amb un pressupost base de licitació, referit
a dos anys, de 316.500,98 €, IVA inclòs (acord núm. 403).
Així mateix, aprova el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte (documents amb codi COP15I02Y4 i
REV15I004V, respectivament), i disposa l’adjudicació del contracte mitjançant
procediment obert ordinari, amb varis criteris d’apreciació automàtica i no subjecte a
regulació harmonitzada.

2. El 19 de juliol de 2021, es publica l’anunci de la licitació en el perfil de contractant de
l’Ajuntament de Salou.
El termini per presentar ofertes al procediment convocat finalitza el 3 d’agost de 2021.
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3. El 22 de juliol de 2021, la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, S.M.E.,
amb NIF A83052407, manifesta per escrit que els criteris d’adjudicació que figuren en el
plec de clàusules administratives particulars i en l’anunci de licitació vulneren el que
disposa l’article 145.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic: no preveure que almenys el 51 dels 100 punts que s’assignaran estiguin
relacionats amb criteris de qualitat. (registre d’entrada núm. 12990).
4. El 27 de juliol de 2021, l’empresa GRAN VIA COURIER SL, amb NIF B64159098, presenta
proposició (registre d’entrada núm. 13329).
5. El 28 de juliol de 2021, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic comunica a
l’Ajuntament de Salou que ha iniciat l’expedient N-2021-0353 per a la resolució del recurs
especial en matèria de contractació interposat per l’entitat SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, contra el PCAP que regula la licitació.

Fonaments de dret
1. El contracte licitat per l’Ajuntament té per objecte un servei específic dels enumerats a
l’annex IV - Serveis especials a què es refereixen els articles 22.1.c), 135.5 i la disposició
addicional trenta-sisena - de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP), concretament, els serveis postals relacionats amb cartes,
corresponents al codi CPV 64112000-4.
2. L’article 145.4 - Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte – de la LCSP
exigeix que en els contractes de serveis de l’annex IV els criteris relacionats amb la
qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la
valoració de les ofertes.
No obstant, la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars
(document amb codi COP15I02Y4) estableix com a mètode per determinar la millor
oferta la suma dels punts assignats a cadascun dels criteris de valoració que a
continuació s’indiquen:
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a un màxim de 100 punts.
1. Criteri econòmic: els preus unitaris: fins a 70 punts.
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2. Per oferir un sistema informàtic (via web) de seguiment de cada servei postal que, a
banda de les funcions bàsiques que preveu el plec de prescripcions tècniques,
permeti obtenir dades estadístiques del servei exportables en formats estàndard (csv,
xml, json) de cara a analítiques posteriors per part dels serveis municipals: fins a 30
punts.
En conseqüència, i tal com ha denunciat la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS, SA, S.M.E, els criteris d’adjudicació del contracte no s’ajusten a les
condicions fixades legalment per a aquesta tipologia de contractes de serveis que
enumera l’annex IV de la llei; la ponderació dels criteris d’adjudicació relacionats amb la
qualitat és inferior al 51% del total de la puntuació assignable en la valoració de les
ofertes.
3. De conformitat amb el que disposa l’article 152 de la LCSP, aquesta infracció de caràcter
no esmenable de les normes de preparació del contracte constitueix causa suficient per
desistir del procediment d’adjudicació. El desistiment no impedeix la iniciació immediata
d’un procediment de licitació i s’ha d’acordar abans de la formalització del contracte.
Acordat el desistiment, l’òrgan de contractació ho ha de notificar als licitadors que han
presentat oferta i publicar-ho en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Salou.
4. L’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcalde
realitzada per resolució núm. 4576/2019, de 25 de setembre (Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona de 23 d’octubre de 2019).
Acord
Vista la proposta del regidor delegat de Serveis Generals, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Desistir del procediment 4313/2021 convocat per a l’adjudicació del contracte de
prestació dels serveis postals de carta certificada i carta certificada urgent, carta
ordinària i carta ordinària urgent, amb destinació nacional i internacional, per a
l'Ajuntament de Salou, el Patronat Municipal de Turisme de Salou i l'oficina del Jutjat de
Pau, per infracció no esmenable de les normes de preparació de l’expedient, d’acord amb
els fonaments jurídics d’aquest acord.
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2. Alliberar el crèdit vinculat a la contractació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 19 920
22201 - comunicacions postals oficials.
3. Notificar l’acord a l’empresa GRAN VIA COURIER SL, amb l’advertiment dels recursos que
s’hi poden interposar en contra i donar-ne trasllat a la Intervenció de fons, a la Tresoreria
municipal i a la Secció de Sistemes d’Informació.
4. Enviar una certificació d’aquest acord al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
5. Publicar l’acord de desistiment del procediment en el perfil de contractant de
l’Ajuntament de Salou.
Peu de recurs
Contra aquest acord de desistiment del procediment es pot deduir conforme a l’article
44.2 b) de la LCSP, amb caràcter potestatiu i previ a la interposició del recurs contenciós
administratiu, recurs especial en matèria de contractació presentat en el registre del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o de l’òrgan de contractació, o en els altres
llocs establerts en l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, en el termini de 15 dies
hàbils comptats a partir de l’endemà del dia de la seva notificació electrònica als licitadors.

F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
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