Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Resolució de desistiment de l’expedient de contractació del servei per a l’execució del
Programa de Justícia Restaurativa en la jurisdicció penal ordinària (JU-2019-7 GEEC
2018-165)

Antecedents de fet

Primer.- En data 28 de novembre de 2018, la secretària general del Departament, per
delegació del conseller de Justícia de 12.05.17 (DOGC de 17.05.17) va aprovar l’expedient de
contractació del servei d'execució del Programa de Justícia Restaurativa en la jurisdicció penal
ordinària i la despesa per un import total de 892.647,92 €, 737.725,59 de pressupost base i
154.922,33 (IVA inclòs).
Segon.-. En data 7 de desembre de 2018 es publica a la Plataforma de Serveis de
contractació, al perfil del contractant del Departament de Justícia la licitació del procediment i
en data 18 de desembre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de proposicions. S’ha
presentat una única oferta per part de la licitadora Fundació Privada, Assistència i Gestió
Integral amb NIF G6072084.
Tercer.- En data 20 de desembre de 2018, la Directora general d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil ha emès un informe proposta de desistiment del l’expedient de
contractació del servei per a l’execució del Programa de Justícia Restaurativa en la jurisdicció
penal ordinària (JU-2019-7 GEEC 2018-165), tal i com contempla la Llei 9/2017 de contractes
del sector públic, en l’article 152, adduint que en la mateixa resolució d’aprovació de
l’expedient que aprovava el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que havia de regir la licitació del contracte mitjançant procediment
obert, establia que l’adjudicació del contracte que es derivi d’aquest expedient resta
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del 2019.
Atès que en l’informe de desistiment es fa palès que no s’ha aprovat el pressupost per al
2019, i que es preveu la pròrroga del pressupost del 2018, en el qual no és contemplava crèdit
per fer front a la contractació del servei de referència, es sol·licita el desistiment del
procediment obert JU-2018-165, per a la prestació del servei d'execució de Programa de
Justícia Restaurativa.

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 subssanable de les normes de preparació del
contracte.
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Vist que d’acord amb el que exposa l’informe de desistiment, en el pressupost 2018, que es
preveu que serà prorrogat, no és contempla crèdit per fer front a la contractació del servei de
referència, es sol·licita el desistiment del procediment obert JU-2018-165, per a la prestació
del servei d'execució de Programa de Justícia Restaurativa en la jurisdicció penal ordinària.

Per tot això,

RESOLC:
Primer.- Desistir del procediment de contractació del servei per a l’execució del Programa de
Justícia Restaurativa en la jurisdicció penal ordinària (JU-2019-7 GEEC 2018-165). 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 única licitadora, la Fundació Privada, Assistència i
Gestió Integral amb NIF G6072084. 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.
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.
Per delegació. Resolució del conseller
de Justícia de 12.05.17 (DOGC de 17.05.17)

La Secretària general
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