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INFORME relatiu a la PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ 19000035 que té per objecte la contractació dels serveis tècnics
necessaris per dotar la plataforma Decidim.Barcelona amb funcionalitats de vot
electrònic, amb mesures de contractació pública sostenible

Vista la resolució núm. 247/2019 (recurs N-2019-142) emesa pel Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic el dia 10 de juliol de 2019 estimant parcialment el recurs
especial en matèria de contractació presentat pel senyor J.M.Z.R. en nom i representació
de l’empresa 3CS CAMBIOS ESTRATÉGICOS, S.L. en el sentit d’anul·lar les clàusules 8 i
20.3.a) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte 19000035,
el Cap del Departament Administratiu i Financer de l’Institut que subscriu emet el
següent:

INFORME
Antecedents
1. En data 28 de febrer de 2019 es va incoar la tramitació de l’expedient administratiu
per contractar pel procediment obert i de tramitació ordinària amb regulació
harmonitzada els serveis tècnics necessaris per dotar la plataforma Decidim.Barcelona
amb funcionalitats de vot electrònic, amb mesures de contractació pública sostenible, i,
en conseqüència, el Gerent d’aquest Institut, mitjançant proposta de resolució de data 18
de març de 2019, va aprovar l’autorització de la despesa i l’inici de la licitació, així com el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a
l’adjudicació del contracte de referència.
L’objecte, segons el que preveu la clàusula 1, es concreta en la construcció de noves
funcionalitats per facilitar que els ciutadans puguin expressar les seves preferències
respecte un llistat de temes prèviament seleccionats, així com les funcionalitats adients
per garantir la seguretat i confidencialitat de les expressions de preferència realitzades; i,
d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, es divideix aquest en dos lots de realització
independent i que es formalitzaran en contractes específics, resultant els següents:
Lot 1: Serveis de desenvolupament, suport a l’auditoria i suport a l’execució de simulacre
de multi consulta.
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Lot 2: Serveis de coordinació d’srpints, fluxos de treball, documentació i qualitat.
2. Segons la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars del contracte de
referència la durada de les prestacions es preveu que serà de 14 mesos comptadors a
partir de l’1 de setembre del 2019, o des de la data següent a la de formalització del
contracte si aquesta esdevé posterior.
3. L’import de la licitació del contracte és de 536.970,45 euros (IVA 21% inclòs) amb
càrrec al pressupost de l’Institut dels anys 2019 i 2020, i amb la següent distribució
econonòmica per a cadascun dels Lots de referència:
LOT 1:
Any
2019
2020

Econòmic
64120
64120

Programa
92612
92612

Orgànic
0900
0900

Codi
d’actuació
P.11.6188.01
P.11.6188.01

Import net
234.322,55 €
124.890,09 €

%
IVA
21
21

Pressupost base

Import IVA
49.207,74 €
26.226,92 €

Import total
283.530,29 €
151.117,01 €

434.647,30 €

LOT 2:
Any
2019
2020

Econòmic
64120
64120

Programa
92612
92612

Orgànic
0900
0900

Codi
d’actuació
P.11.6188.01
P.11.6188.01

Import net
36.241,97 €
48.322,62 €

%
IVA
21
21

Pressupost base

Import IVA
7.610,81 €
10.147,45 €

Import total
43.852,78 €
58.470,37 €

102.323,15 €

4. En data 11 d’abril de 2019, l’empresa 3CS CAMBIOS ESTRATÈGICOS, S.L. (en endavant
3CS), i l’ASOCIACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD DEMOCRÁTICA (en
endavant, ATCD) varen presentar en el registre del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (en endavant, TCCSP) respectivament recurs especial en matèria de
contractació contra l’anunci i els plecs que regeixen la licitació de referència.
5. En data 22 de maig de 2019 el TCCSP acorda la mesura provisional de suspensió del
procediment de contractació, sense que això impliqui en cap cas entrar a valorar el fons
de l’assumpte.
6. Finalment, el dia 10 de juliol de 2019 el TCCSP va emetre, per una banda resolució per
la qual inadmet per manca de legitimació activa el recurs especial en matèria de
contractació presentat pel senyor F.L.B.M. en nom i representació d’ATCD, i per altra,
resolució estimant parcialment el recurs especial en matèria de contractació presentat
pel senyor J.M.Z.R. en nom i representació de 3CS, en el sentit d’anul·lar les clàusules 8
del PCAP pel què fa a l’obligarorietat de la presentació de les propostes en paper; i,
20.3.a) relativa a la obligació de la situació d’alta en la Seguretat Social respectivament.
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Fet aquest últim que implica la reelaboració dels plecs en el sentit indicat per la resolució
més la possible adaptació a nous requeriments organitzatius i tècnics produïts durant la
tramitació dels recursos especials anteriorment esmentats, així com l’ajustament
econòmic resultant i l’aprovació dels nous plecs per part de l’òrgan de contractació.

Consideracions
1. Atès que l’òrgan de contractació, prèvia justificació raonada, en ús de les facultats
atribuïdes per l’article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, ostenta la prerrogativa de poder deixar sense efecte el procediment de
contractació quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera
lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que
cerca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar al procediment
d’adjudicació per motius degudament motivats a l’expedient o declarar-lo desert.
2. Atès que d’acord amb la resolució emesa pel TCCSP el dia 10 de juliol de 2019 cal
retrotraure les actuacions efectuades per tal d’adequar el contingut dels plecs que
regeixen el contracte de referència a les premisses que resulten d’obligat compliment
d’acord amb la resolució del Tribunal, i, que això comporta la corresponent reelaboració
dels plecs i posterior aprovació de l’autorització de la despesa d’acord amb els nous
requeriments tècnics i econòmics que procedeixin.
3. Vist que la tramitació de l’expedient de contractació es troba en fase d’obertura de les
propostes tècniques dels licitadors que han concorregut en el procediment d’adjudicació
dels lots que conformen el contracte per a la valoració dels criteris d’adjudicació
sotmesos a judicis de valor, arran de la suspensió acordada pel TCCSP el dia 22 de maig de
2019, i que fa que materialment esdevingui del tot impossible retrotaient-se les
actuacions al moment inicial d’elaboració i aprovació dels plecs que s’iniciï el contracte en
la data inicialment prevista, resultant aquesta l’1 de setembre d’enguany amb la
conseqüent consignació pressupostària associada per a l’anualitat 2019, tot tenint en
compte la complexitat tècnica que comportarà la valoració de les propostes i la resta de
tràmits posteriors que cal efectuar amb anterioritat a la formalització i posterior inici per
a l’execució del contracte.
4. Atès que el contracte comporta obligacions de caire econòmic, de conformitat amb
l’article 93.3 de la LCSP en relació amb l’article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la
normativa sobre l’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de Barcelona
(aprovada per acord del Consell Plenari de 20 de desembre de 1996), les actuacions
hauran de sotmetre’s a Intervenció per a la seva fiscalització prèvia.
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5. Atès que l’expedient de referència va ser aprovat per la Gerència de l’Institut en data
18 de març de 2019, a l’empara de l’article 5.2 apartat j) dels Estatuts de l’Institut
Municipal d’Informàtica de Barcelona, aprovats per acord del Consell Municipal de data
14 d’octubre de 2005, modificats en sessió del Plenari del Consell Municipal de 29 de
març de 2019, i en ús de les facultats delegades pel President de l'Institut en data 29 de
juliol de 2015, la competència per deixar sense efect el procediment d’adjudicació
d’aquest contracte també correspon a la Gerència de l’Institut, en ús de les facultats
delegades pel President de l’Institut en data 17 de juny de 2019.
6. A la vista de totes les consideracions efectuades, es posa de manifest que l’acord de
deixar sense efecte no impedeix que es pugui licitar de nou aquest contracte reiniciant
una nova licitació seguint els pricincipis bàsics de la contractació així com els tràmits
assenyalats pels diferents procediments en la LCSP.

Conclusió
Per tot això cal concloure que, acomplint-se els requisits de fons i forma establerts amb
caràcter preceptiu en la normativa vigent, s’ha d’entendre que aquesta proposta per a
retrotraure les actuacions realitzades i conseqüentment deixar sense efecte el
procediment de licitació del contracte que té per objecte la prestació dels serveis tècnics
necessaris per dotar la plataforma Decidim.Barcelona amb funcionalitats de vot
electrònic, amb mesures de contractació pública sostenible, s’ajusta a dret en
compliment de la resolució núm. 247/2019 (recurs N-2019-142) de 10 de juliol de 2019
emesa pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i en conseqüència, es pot
proposar l’acord corresponent a la Gerència de l’Institut, tot tenint en compte les
observacions exposades anteriorment.

Ignasi Fernández Solé
Cap del Departament Administratiu i Financer de l’IMI
Barcelona, a 18 de juliol de 2019
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