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Informe emès per la secretària general de l’Ajuntament de Cambrils en relació a
l’expedient SE 10-2020 d’adjudicació del contracte de serveis consistent el servei
de formació especialitzada per a joves de 12 a 20 anys.
OBJECTE
Informar jurídicament pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació SE
10-2020, d’acord amb allò establert a l’apartat 8è de la disposició addicional
tercera de la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic ( LCSP).

ANTECEDENTS
Amb data 17-04-2020 la cap del departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils
Alegria Rodríguez Bello, signa un informe en el qual manifesta la necessitat i idoneïtat de
contractar el servei de formació especialitzada per a joves de 12 a 20 anys. L’informe
dóna inici a l’expedient de contractació X2020006623, al qual s’incorporen els següents
documents:
-

-

Plec de prescripcions tècniques signat per la tècnica d’educació amb data 08-042020 sota el títol: “Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte de
serveis de formació per a joves de 12 a 20 anys“.
Plec de clàusules administratives particulars per l’adjudicació del contracte,
elaborat pels Serveis Jurídics municipals amb data 30/04/2020.

NORMATIVA APLICABLE
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23 UE, i 2014/24 UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). D’acord amb
l’establert a la Disposició derogatòria de la llei, seran les normes d’inferior rang,
sempre que el seu contingut no s’oposi a l’establert a la LCSP.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (RGLCAP).
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L’art. 116 estableix als apartats 2 i 3 que l’expedient de contractació que aprova l’òrgan
de contractació es referirà a la totalitat de l’objecte del contracte i incorporarà:
-

El plec de clàusules administratives particulars
El plec de prescripcions tècniques
Certificat d’existència de crèdit
En aquest sentit cal dir que els dos primers documents formen part de l’expedient de
contractació SE 10-2020 i el tercer s’incorporarà de manera preceptiva amb caràcter
previ a l’aprovació de l’expedient de contractació per part de la Intervenció general, una
vegada realitzat el tràmit de control intern establert a l’art. 213 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 desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
D’altra banda l’art. 116.4 de la LCSP estableix que a l’expedient de contractació es
justificarà adequadament:
a) L’elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s’exigeix als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i els criteris
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions
especials d’execució del mateix.
d) El valor estimat del contracte, amb una indicació de tots els conceptes que
l’integren.
e) La necessitat de l’Administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la
contractació de les prestacions corresponents i la seva relació amb l’objecte del
contracte.
f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
g) Si s’escau, la decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte.
En relació als punts indicats a l’article 116.4, després d’analitzar la documentació que
conforma l’expedient, s’informa el següent:
a) En relació al procediment de licitació escollit, el valor estimat de la contractació i els
criteris de de selecció justifiquen la utilització d’un procediment obert simplificat
tramitat segons l’establert a l’art. 159.6, al tractar-se d’un contracte de serveis d’un valor
estimat igual o inferior a 35.000 euros i al haver estipulat criteris de selecció avaluables
tots ells mitjançant fórmula matemàtica.
b) No s’exigeix classificació als participants, al tractar-se d’un contracte de serveis, tal i
com s’estableix a l’article 77.1 b) de la LCSP.
c)
i. i. No s’exigeix acreditar criteris de solvència econòmica, financera o
tècnica, d’acord amb l’establert a l’art. 159.6.f) de la LCSP. La puntuació
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atorgada als criteris d’adjudicació queda justificada pel fet que aquesta es
vincula exclusivament a la valoració d’un únic criteri d’adjudicació, tal i
com s’estableix a l’annex 5 del plec de clàusules administratives.
ii. Les condicions especials d’execució del contracte indicades al plec de
clàusules administratives, estan vinculades a l’objecte del contracte i
compleixen amb l’obligació que indica l’art. 202.3 de la LCSP d’establir
almenys una de les condicions especials d’execució de tipus
mediambiental, social o relativa a l’ocupació, enumerades en el mateix
article. El plec també ha establert els principis ètic i les regles de conducta
als que ha d’adequar la seva activitat l’empresa contractista i s’han
determinat els efectes de l’eventual incompliment, tal i com estableix
l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
d) El plec de clàusules administratives indica el mètode de càlcul aplicat pel
departament impulsor de l’expedient de contractació a l’hora de determinar el
valor estimat del contracte.
e) El plec de condicions tècniques vincula l’objecte del contracte amb la necessitat a
la que es pretén donar satisfacció.
f) L’informe de necessitat justifica convenientment la insuficiència de mitjans
propis per executar el servei i la necessitat de contractació externa del mateix.
g) L’objecte del contracte es divideix en lots d’acord amb allò establert a la LCSP.
Vist que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19 estableix en el seu apartat primer que se suspenen termes i s’interrompen
els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic,
reprenent el còmput dels terminis en el moment en què perdi vigència el reial decret o,
en el seu cas, les pròrrogues del mateix.
Vist que l’aplicació d’aquesta disposició comportaria la suspensió del termini de
presentació d’ofertes per la licitació indicada.
No obstant això, vist el pronunciament de la Junta consultiva de Contratación del Estado,
de 24-03-2020, respecte a la suspensió de terminis administratius en els contractes que
estableix el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, on considera que del text es poden
desprendre tres excepcions a l’obligatorietat de suspensió de terminis:
Primera.- Quan l’òrgan competent, acordi la no suspensió de manera motivada, per
evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment i sempre
que aquest manifesti la seva conformitat.
Segona.- Quan, l’interessat manifesti la seva conformitat en la no suspensió, tot i que la
suspensió de terminis no afecti de manera greu els drets i interessos dels licitadors.

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
CONTRACTACIO I COMPRES

Expedient F0012020000017
Ref. X2020006623

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

Tercera.- Es podrà acordar motivadament la continuació d’aquells procediments
administratius referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat
d’alarma, o que resultin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al
funcionament bàsic dels serveis.
Vist que la tercera excepció exposada per la Junta consultiva resulta aplicable a el
contracte de referència, per fonamentar-se en la necessitat de tenir els serveis adjudicats
abans de l’inici de la seva prestació per tal de fer possible el funcionament bàsic dels
serveis, la qual cosa seria impossible si es suspenen els terminis, ja que els cursos no es
podrien impartir durant els períodes requerits. Per això es considera oportú continuar la
tramitació del procediment que permeti la proposta d’un adjudicatari.

Finalment s’ha d’informar que, d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particulars, la licitació es durà a terme aplicant els mitjans de presentació
electrònica d’ofertes establerts per la LCSP, i l’Ajuntament de Cambrils utilitzarà mitjans
electrònics, via e-Notum, per efectuar la resta de comunicacions amb els licitadors i
adjudicatari.
CONCLUSIONS
Estudiada la documentació que forma part de l’expedient de contractació, i analitzat el
seu contingut tal i com es descriu en l’apartat de fonaments d’aquest informe, es
considera que l’expedient de contractació SE 10-2020 d’adjudicació del contracte de
serveis consistent en la formació especialitzada per a joves de 12 a 20 anys, compleix els
requisits legals exigits per la LCSP per la seva tramitació. Aquest informe favorable queda
condicionat a la incorporació a l’expedient amb caràcter previ a l’aprovació del mateix,
del corresponent certificat d’existència de crèdit.
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