ÒRGAN

EXPEDIENT

CERT_JGL

CONTRACTACIÓ

X2020002590

Codi Segur de Verificació: a3ca39d8-9d2d-4629-b5b1-70a7326cb899
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12143654
Data d'impressió: 15/04/2021 09:24:37
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES

Ìa3ca39d8-9d2d-4629-b5b1-70a7326cb899ÆÎ

DOCUMENT

1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Secretari), 13/04/2021 12:28
2.- Robert Mundet Anglada (SIG) (Alcalde), 13/04/2021 13:52

Expedient núm. X2020002590 - 1431-000209-2020
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva
CERTIFICO:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 12
d´abril de 2021 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
PROPOSTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DESISTIMENT DE LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE PUNTS DE CONNEXIÓ EN L’ÀMBIT
DEL PROJECTE WIFI4EU I DEL SERVEI DE MANTENIMENT.
Antecedents de fet
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El 22 de febrer de 2021 es va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern local
l’inici de la licitació del contracte mixt d’instal·lació i manteniment de punts d’accés en
l’àmbit del projecte WIFI4EU, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i
l’aprovació del plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives.
El 2 de març de 2021 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el 17 de març de 2021 va finalitzar el termini de
presentació d’ofertes.
Vist que en data 17 de març de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes amb
un total de 7 ofertes presentades.
Atès que s’ha constatat un error no esmenable de les normes reguladores del
procediment d’adjudicació consistent en que per poder valorar un dels criteris
d’adjudicació automàtic s’hauria d’aplicar un judici valoratiu per part de la mesa de
contractació.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 8 d’abril de 2021 en el que s’informa favorablement
sobre el desistiment i que es reprodueix literalment:
“INFORME TÈCNIC JURÍDIC SOBRE EL DESISTIMENT DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
MIXT PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PUNTS D’ACCÉS EN
L’ÀMBIT DEL PROJECTE WIFI4EU.
Antecedents de fet
El passat 22 de febrer de 2021 es va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern local l’inici
de la licitació del contracte mixt d’instal·lació i manteniment de punts d’accés en l’àmbit del projecte
WIFI4EU, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i l’aprovació del plec de prescripcions
tècniques i el plec de clàusules administratives.
El 2 de març de 2021 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva i el 17 de març de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes.
En data 17 de març de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes amb un total de 7
ofertes presentades.
Durant el termini de presentació d’ofertes s’han rebut nombroses trucades de diferents licitadors
interessats en la presentació d’ofertes i s’ha advertit una incongruència tant el plec de
prescripcions tècniques com al plec de clàusules administratives consistent en que el criteri
d’adjudicació automàtic corresponent al punt G.2 del quadre de característiques i a la disposició
dels punts d’accés que s’ha d’indicar a l’Annex III, s’ha d’indicar la disposició i instal·lació que els
possibles licitadors ofereixen i aquesta no concorda amb les necessitats de l’Ajuntament, constant
una disposició totalment diferent al plec de clàusules tècniques.
En aquest supòsit resulta impossible l’aplicació de la figura de la rectificació d’errors. Segons el
Tribunal Suprem , la figura de la rectificació d’errors es pot aplicar en “aquells supòsits en que la
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correcció no implica un judici valoratiu, ni exigeix operacions de qualificació jurídica, per evidenciar
l’error directament, deduir-lo amb plena certesa del propi text de la resolució, sense necessitat
d’hipòtesis o deduccions” o bé “meres equivocacions elementals, que s’aprecien de forma clara,
patent manifesta i ostensible, evidenciant-los per si mateixos, sense que siguin precisos ulteriors
raonaments o a operacions valoratives o d’aclariment sobre normes jurídiques”.
Dels errors evidenciats s’aprecia que la mesa de contractació hauria d’interpretar els plecs d’acord
amb l’error evidenciat i les diferents ofertes rebudes i a l’hora d’aplicar les puntuacions previstes
suposaria l’aplicació d’un judici valoratiu i una qualificació jurídica d’un criteri d’adjudicació
totalment automàtic que sobrepassaria l’àmbit propi de la simple interpretació de l’error comportat
un vici de nul·litat de la clàusula, comportant una infracció no esmenable de les normes reguladores
del procediment d’adjudicació.
D’altra banda, el fet de que l’Ajuntament de Cassà de la Selva no desistís del contracte provocaria
una vulneració dels principis d’igualtat i concurrència en tant s’ha informat a les empreses
licitadores que s’han posat en contacte amb l’Ajuntament d’aquest error però s’ha constatat que
no totes les empreses que han presentat oferta s’han posat en contacte i per tant, no disposen de
la mateixa informació a l’hora de redactar les respectives ofertes.
Fonaments de dret
o Article 152 LCSP relatiu al desistiment del procediment per l’Administració com a
conseqüència d’una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o
de les reguladores del procediment d’adjudicació.
o

Resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 323/2016, de 29 d’abril “(el
desistiment) se configura como un mecanismo que la Ley ofrece a la Administración para
evitar la celebración de aquellos contratos en cuya preparación o procedimiento para la
adjudicación se haya incurrido en un defecto no subsanable, evitándose así que llegue a
generar derechos y obligaciones para las partes. Este procedimiento, lógicamente, podrá
ser utilizado por la Administración en todos aquellos casos en que concurran los requisitos
que se exigen legalmente. Para que pueda acordarse válidamente, es necesario que esté
basado, como se desprende del precepto transcrito, en defecto no subsanable, que se
justifique la concurrencia de la causa en que se basa y que se produzca antes de la
adjudicación del contrato”. En el mateix sentit la resolució del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea 697/2018 dictada en el recurs 622/2018.

o

Informe 15/2009, de 3 de novembre, de la Comisión de Contratación Administrativa de
Andalucía, “sobre diversas cuestiones relativas a actuaciones de las Mesas de
contratación. Desistimiento: infracción no subsanable. Las infracciones no subsanables a
que se refiere el artículo 139.4 de la LCSP a efectos de desistimiento del procedimiento
no se deben justificar en la previa existencia de una causa de nulidad, que en todo caso
exigiría la tramitación de un procedimiento de revisión de oficio para su declaración, sino
en la concurrencia de hechos que, contrarios a las normes establecidas para la
preparación del contrato o reguladores del procedimiento de adjudicación, impiden la
continuidad del procedimiento por concular disposiciones cuya subsanación no es
posible, y a tal efecto será el órgano de contratación el que deberá motivar su decisión
justificando la concurrencia de la causa”.

o

Acuerdo 11/2014, de 20 de febrero, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Aragón “Lo determinante es, por tanto, que exista una infracción de las normes de
preparación o de los procedimientos y que éstas, por su relevancia jurídica, sean
insubsanables, lo que supone, en la lógica de la dogmática de invalidez, que exista un
vicio de nulidad de pleno derecho, ya que solo son insubsanables los vicios de nulidad,
en tanto vicios de orden público. No basta, en consecuencia, meras irregularidades, ni
vicios que tengan consideración de anulabilidad para poder acordar el desistimiento”.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, concloc:
ÚNIC.- Informar favorablement el desistiment a la licitació del contracte mixt de subministrament i
servei per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment dels punts d’accés en
l’àmbit del projecte WiFi4EU”.

Fonaments de dret
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Article 152 LCSP relatiu al desistiment del procediment per l’Administració com a
conseqüència d’una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte
o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
Decret d’alcaldia 2019/1292, de data 21 de juny de 2019 de delegació de competències
efectuades per l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local en aquells expedients de
contractació el valor estimat dels quals superi els cinc mil euros (5.000 €).
Per tot això, S’ACORDA:
PRIMER.- Desistir de la licitació del contracte mixt de subministrament de punts de
connexió en l’àmbit del projecte wifi4eu i del servei de manteniment.
SEGON.- Notificar la present licitació als licitadors que han presentat oferta.
TERCER.- Publicar la present licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cassà
de la Selva.
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, que resta pendent
d’aprovació l’acta corresponent.
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Signat i datat digitalment,

