Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Resolució de desistiment de l’expedient de contractació del servei del servei
d’implementació i desenvolupament de programes d’execució de mesures penals a la
comunitat (expedient de contractació JU-60/19 GEEC 2018 732)

Antecedents de fet
Primer.- El 13 de novembre de 2018, la secretària general del Departament de Justícia en les
seves funcions d’òrgan de contractació va aprovar, mitjançant resolució administrativa,
l’expedient de contractació del servei d’implementació i desenvolupament de programes
d’execució de mesures penals a la comunitat (JU-60/19 GEEC JU 2018 732), mitjançant un
procediment negociat sense publicitat i per imperiosa urgència.
Segon.- El proper 31 de novembre de 2018 finalitza el termini de presentació de proposicions.
Tercer.- En data 27 de novembre de 2018, la Directora General d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil ha emès un Proposta de desistiment de l’expedient de licitació
esmentat a l’antecedent primer, atès que s’ha produït una errada en la redacció de la
documentació de l’expedient, plec de clàusules administratives i plec de prescripcions
tècniques.
Concretament s’ha produït un error en el càlcul del cost anual del director tècnic que ha
d’assignar l’empresa o empreses adjudicatàries de cadascun dels lots al programes d’execució
de mesures penals corresponents. El càlcul realitzat correspon a una sola mensualitat, quan,
en canvi, s’hagués hagut de calcular en base a 14 pagues d’acord amb el conveni laboral del
sector, en relació a les hores que, segons el plec de tècniques, te assignat director tècnic del
programa de cada un dels lots.
Segons continua la Proposta de desistiment, quantificar adequadament l’import del director és
imprescindible per tal de poder disposar de les hores anuals de direcció tècnica del programa
corresponent a cada el cada un del lots. La figura del director tècnic del programa resulta una
peça clau en el desenvolupament del mateix, ja que és l’interlocutor directe entre
l’administració i els professionals que duen a terme l’execució de les mesures, és qui en fa la
supervisió directa i els hi dona les instruccions concretes, per tant no ha d’haver-hi cap
discrepància en els diferents documents del contracte respecte de quina ha de ser la seva
dedicació i el cost que representa pel que fa a les hores que ha de invertir en la seva tasca.

Fonaments Jurídics
D’acord amb l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
l’òrgan de contractació pot desistir del procediment d’adjudicació abans de la formalització del
contracte, quan es fonamenti en una infracció no subsanable de les normes de preparació del
contracte. En el present cas, l’errada en el càlcul del nombre d’hores assignades al director
tècnic del programa en cadascun dels lots fa inviable l’execució del contracte en els termes
plantejats en la documentació tècnica l’expedient.
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Per tot això,
RESOLC:
Primer.- Desistir del procediment de contractació del servei d’implementació i
desenvolupament de programes d’execució de mesures penals a la comunitat mitjançant
procediment negociat (JU-60/19 GEEC JU 2018 732). Aquest desistiment no impedeix la
iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.
Tercer.- Notificar aquesta Resolució a la Fundació APIP-ACAM, la Fundació IRES, i a l’Institut
del Treball Social i Serveis Socials, entitats convidades en la present licitació.
Quart. Publicar el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte en el perfil del
contractant, d’acord amb el que disposa l’article 63.3 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria
de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de la data d’enviament de la
notificació electrònica i de publicació en el perfil del contractant (DA 15 de la LCSP). Aquest
recurs es pot interposar en els llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre de l’òrgan de
contractació o en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel
que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions
en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals.

Per delegació. Resolució del conseller
de Justícia de 12.05.17 (DOGC de 17.05.17)
Patricia Gomà i Pons
Secretària general
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