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U.T.: SC-SECRETARIA

DECRET D’ALCALDIA
DESISTIMENT
DE
LA
LICITACIÓ
DEL
SERVEI
PSICOLÒGICA (SAP) DE L'AJUNTAMENT DE CARDEDEU.

D'ATENCIÓ

ANTECEDENTS
Atès que en data 11 de gener de 2019 es va elaborar l’informe de
necessitat per a la contractació del servei d’atenció psicològica SAP, de
l’Ajuntament de Cardedeu.
Atès que en la mateixa data els serveis tècnics van emetre el Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT).
Atès que el Plec de Clàusules Administratives (PCAP) va ser emès en data
12 de novembre de 2019.
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar el Plec de Prescripcions
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives i l’inici de licitació en data 5
de març de 2020.
Atès que l’anunci de licitació i la corresponent documentació de l’expedient
es va publicar en la plataforma del perfil del contractant de la Generalitat,
en data 12 de març de 2020, i es va preveure com a data límit per a la
presentació d’ofertes el 27 de març de 2020.
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes es va suspendre fins
l'aixecament de l’estat d’alarma, de conformitat amb allò que establia la
Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 4 de març, pel
qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, i es va anar ampliant conforme
s’aprovaven les seves pròrrogues.
Vist que finalment es va establir i publicar en el perfil un darrer termini, que
finalitzava el dia 25 de maig de 2020, per a la presentació d’ofertes en la
licitació del contracte del Servei d’Atenció Psicològica (S.A.P.).
Atès que l’aprovació del Reial Decret 17/2020, de 5 de maig, pel qual
s’aproven mesures de recolzament al sector cultural i de tipus tributari per
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019, va preveure en la
seva disposició addicional vuitena relativa a la continuació i inici dels
procediment de contractació de les entitats del Sector Públic durant l’estat
d’alarma que: “A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición
addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
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se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del
presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de
los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de
contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, en
el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su
tramitación se realice por medios electrónicos.”
Vist que en data 20 de maig de 2020 el serveis tècnics han emès informe
en virtut del qual, com a resultat de diferents consultes de les licitadores,
ha estat possible apreciar l’existència de diferents erros en els plecs i
concretament el següents:
-

“Arran del temps transcorregut d’ençà la remissió d’informació per
part de l’empresa actualment adjudicatària, en relació als termes en
que seria procedent la subrogació del personal, fins a l’aprovació
inicial dels plecs, s’ha fet palès un error en relació a les hores de
dedicació del personal adscrit al contracte. En conseqüència les dades
que consten en l’annex 1 del PCAP, relatives al número d’hores que fa
el personal adscrit al contracte no és correcte.

-

Igualment s’ha detectat un error en relació al tipus d’IVA aplicable,
en funció de la concreta prestació que s’hagi de portar a terme pels
professionals, de manera que podria ser escaient limitar el tipus de
prestacions o refer els costos de la licitació. Aquest fet, i el que ja
s’ha exposat respecte la subrogació del personal, determina que la
clàusula cinquena del PCAP, no sigui correcta.

Aquests errors continguts en el PCAP no són esmenables puig que causarien
un desequilibri econòmic del contracte i podrien afectar els drets salarials
del personal a subrogar adscrit al contracte i a la informació facilitada a les
empreses licitadores. Hi ha raons d’interès públic que justifiquen no
adjudicar el contracte ja que el pressupost de licitació aprovat no és
l’adequat per a l’efectiu compliment del contracte en haver-se detectat
errors en la seva estimació.
Atès que en conseqüència l’informe tècnic esmentat proposa el desistiment
del procés de licitació perquè els errors en el pressupost de licitació aprovat
suposen una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte, com és la determinació adequada del pressupost base de
licitació.
Vist l’informe de la TAE de Serveis Generals, de data 25 de maig de 2020,
amb la conformitat del secretari general.
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FONAMENTS JURÍDICS.
1. Competència.
La competència per a l’aprovació d’aquests acords correspon a la Junta de
Govern Local per delegació del Decret d’Alcaldia, de 28 de juny de 2019, en
relació a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic “Els òrgans superiors poden avocar per a si
mateixos el coneixement d’un o diversos afers la resolució dels quals
correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius
dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social,
jurídica o territorial ho facin convenient.”
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes finalitza el proper 25 de
maig de 2020, sense que hi hagi temps suficient per a la seva aprovació per
la Junta de Govern Local, queda suficientment justificat l’aprovació del
present Decret, per no generar molèsties a les licitadores que vulguin
presentar les seves proposicions les quals no podran ser elaborades
correctament atesa l’existència d’errors en els plecs.
2. Errors en la determinació del Pressupost Base de
Licitació.
L’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic defineix el pressupost base de licitació com el límit màxim de despesa
que en base al contracte, pot comprometre’s l’òrgan de contractació. En el
moment d’elaboració, els òrgans de contractació cuidaran que sigui adequat
als preus de mercat i per això el pressupost de licitació es desglossarà
indicant en el plec de clàusules administratives les despeses directes i
indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació,
indicant les despeses de salaris de les persones empleades per la seva
execució si formen part del preu total del contracte.
Així mateix, l’article 101 de la LCSP determina que per al càlcul del valor
estimat del contracte hauran de tenir-se en compte, com a mínim, a més de
les despeses derivades de l’aplicació de les normatives laborals, altres
despeses que es derivin de l’execució material dels serveis, les despeses
generals d’estructura i el benefici industrial. El valor estimat del contracte,
amb indicació de tots els conceptes que l’integrin, incloent sempre les
despeses laborals si existissin, haurà d’estar degudament justificat en
l’expedient (article 116.4 LCSP).
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En aquest mateix sentit, també l’article 102.3 LCSP determina els òrgans de
contractació cuidaran que el preu del contracte sigui adequat per a l’efectiu
compliment del contracte mitjançant la correcte estimació del seu import.
3. Desistiment.
L’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, regula el desistiment del procediment d’adjudicació per part de
l’Administració que podrà adoptar-se per l’òrgan de contractació abans de la
formalització del contracte i que es fonamentarà en un infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
del procediment d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la
concurrència de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata
d’un procediment de licitació.
L’apartat 3 de l’esmentat article 152 prescriu que només podrà adoptar-se
la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d’interès públic
degudament justificades en l’expedient.
L’informe tècnic de 20 de maig de 2020, justifica aquest interès públic:
“podrien afectar els drets salarials del personal a subrogar adscrit al
contracte i a la informació facilitada a les empreses licitadores”
Aquests errors no són errors materials, de fet o aritmètics que poden ser
esmenables d’acord amb l’article 122.1 de la LCSP en relació a l’article
109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, ja que, la jurisprudència del Tribunal Suprem en
aquesta qüestió manté un criteri restrictiu que considera que aquests es
caracteritzen per ser “ostensible, manifest i indiscutible, implicant, per sí
mateix, l’evidència del mateix, sense necessitat de majors raonaments i
exterioritzant-se prima facie per la seva sola contemplació”.
L’article 35 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, determina que hauran de ser motivats, amb
referència succinta de fets i fonaments de dret, els actes que acordin el
desistiment per l’Administració en procediments iniciats d’ofici.
En virtut de tot això,
HE RESOLT
Primer.- Aprovar el desistiment del procediment de contractació del
contracte de Servei d’Atenció Psicològica (S.A.P), de l’Ajuntament de
Cardedeu, en haver-se detectat diversos errors no esmenables en Plec de
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Clàusules Administratives Particulars que suposen una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte com és la
determinació adequada del pressupost base de de licitació, d’acord amb
l’article 152.4 en relació amb els articles 100.2, 101.2 i 102.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i existir raons
d’interès públic que ho justifiquen ja que afecta a l’equilibri econòmic del
contracte en el qual hi ha l’obligació de subrogar el personal adscrit.
Segon.- Aprovar l’anul·lació de l’autorització de la despesa aprovada
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2019
(PRP 2019/833) amb càrrec a l’aplicació 16.23100.22799 del pressupost
municipal exercici 2020.
Tercer.- Publicar aquest acords en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Cardedeu de la Plataforma dels serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 152.1 de la LCSP.
Quart.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors que hagin
presentat ofertes en la licitació contracte de Servei d’Atenció Psicològica
(S.A.P) de l’Ajuntament de Cardedeu.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
Cardedeu,
Fiscalitzat i conforme
L’interventor
Joan Miquel Crespo Ramos
En dono fe,
El Secretari general,
Joan Manuel Ferrera Izquierdo

L’Alcalde,
Enric Olivé Manté
(signat electrònicament al peu de pàgina)
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