R/N: JU/CP00034 JU-2021-136

Resolució desistiment del procediment licitació
Expedient

JU-2021-136

Unitat
promotora

Àrea de Mesures Penals Alternatives, Servei de Medi Obert i Serveis
Socials

Procediment

Obert

Objecte

Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones
sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

3.926.410,50

-

-

Pressupost licitació

1.949.720,00

409.441,20

2.359.161,20

Termini d'execució

36 Mesos

Antecedents de Fets
1. En data 26 de març de 2021 la secretària general del Departament de Justícia, va
resoldre aprovar l’expedient de contractació, així com els plecs de clàusules administratives
particulars, i de prescripcions tècniques del servei de monitoratge, seguiment i vigilància
remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.
2. En data 23 de desembre de 2020, es va publicar en la Plataforma de contractació pública,
l’anunci previ de licitació i el 23 de març de 2021 la licitació de l’esmentat servei, amb un
termini inicial de presentació d’ofertes fins el 13 d’abril de 2021. El termini de presentació
d’ofertes es va ampliar fins el 16 d’abril de 2021 a les 14:00:00h. Es va presentar una única
empresa a la licitació :
- Attenti Electronic Monitoring LTD – NIF N6241322D
3. En data 31 de març de 2021, el sindicat professional de seguretat privada ADN Sindical,
sol·licita informació per correu electrònic al Departament de Justícia atès que, entenen, part
de l’objecte del contracte, concretament el monitoratge i les funcions inherents als GPS són
funcions que han de dur a terme empreses de vigilància privada així com la vigilància a
través d’una central receptora d’alarmes (CRA),tot això en compliment del que disposa la
Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.
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4. En data 1 d’abril de 2021, des del Servei de Coordinació i Control Econòmic de la
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, es va donar resposta a
ADN Sindical, per correu electrònic manifestant l’absoluta disposició per resoldre qualsevol
qüestió i es sol·licita que manifestin quins son els interessos en la licitació de referència. El
mateix 1 d’abril de 2021, ADN Sindical dona resposta justificant la seva legitimitat en el fet
que son el sindicat més representatiu a nivell autonòmic en el sector de la seguretat privada
i que estan al Consell de Coordinació de seguretat privada i en l’Acord marc de vigilància
privada de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, l’interlocutor acredita la seva
representació en nom d’ADN Sindical.
5. En data 19 d’abril de 2021 a les 11h, va tenir lloc la mesa d’obertura del sobre A de
documentació administrativa, en la qual es va comprovar que la documentació presentada
per l’empresa Attenti Electronic Monitoring LTD era correcte, i la mesa va acordar admetre-la
a la licitació.
6. En data 22 d’abril de 2021 a les 9.30h va tenir lloc la mesa d’obertura del sobre B en la
qual es dona obertura a la proposició econòmica i a altres criteris avaluables de forma
automàtica. En data 23 d’abril de 2021, i un cop avaluada la proposta de la licitadora Attentti
Electronic Monitoring LTD, la unitat promotora emet informe on proposa aquesta empresa
com a proposada adjudicatària.
7. En data 23 d’abril de 2021, es convoca la Mesa virtual de valoració de la ponència i de
proposta d’adjudicació on els membres de la mesa acorden, per unanimitat, elevar a l’òrgan
de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa Attenti Electronic
Monitoring, LTD.
8. En data 29 d’abril de 2021, des del Servei de Contractació es requereix al proposat
adjudicatari, que d’acord amb el que estableix l’article 150 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, aporti la documentació esmentada a l’apartat J
del quadre de característiques del plec de clàusules administratives del contracte.
9. En data 5 de maig de 2021, els representants del Departament de Justícia mantenen una
reunió d’assessorament amb la Sub-direcció General de Seguretat Interior del Departament
d’Interior qui trasllada als esmentats representants les consideracions següents:
“Pel que fa a allò recollit a l’article 5.1 en els seus apartats f) i g) de la Llei 5/2014, de 4
d’abril, de seguretat privada, que estableix que constitueixen activitats de seguretat privada,
entre d’altres, les següents:
“f) La instal·lació i el manteniment d’aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat
connectats a centrals receptores d’alarmes o a centres de control o de videovigilància.
g) L’explotació de centrals per a la connexió, recepció, verificació i, si s’escau, resposta i
transmissió dels senyals d’alarma, així com la monitorització de qualssevol senyals de
dispositius auxiliars per a la seguretat de persones, de béns mobles o immobles o de
compliment de mesures imposades, i la comunicació a les forces i cossos de seguretat
competents en aquests casos.”
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En aquesta línia, el punt 2 del mateix article es determina que els serveis sobre les activitats
relacionades en els paràgrafs a) a g) de l’article 5.1 de l’esmentada llei, únicament les poden
prestar empreses de seguretat privada, sense perjudici de les competències de les forces i
cossos de seguretat.
Tanmateix, l’article 17.1 d’aquesta mateixa llei, exposa: “Les empreses de seguretat privada
únicament poden prestar serveis sobre les activitats que preveu l’article 5.1, excepte la que
preveu el seu paràgraf h).”
Finalment, l’article 18 de la mateixa llei:
“1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada
deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.
2. La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando
pretendan dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el
artículo 5.1.f).
3. La validez de la autorización o de la declaración responsable será indefinida.”
Així mateix, els requisits generals per a l’autorització o la inscripció posterior en el Registre
nacional de seguretat privada o en el registre autonòmic corresponent, es troben recollits a
l’article 19 del mateix precepte.
En conclusió, en aplicació dels preceptes legals anteriorment esmentats les empreses que
concorrin en el procediment de licitació per al servei de monitoratge, seguiment i vigilància
remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris han de
ser empreses de seguretat privada autoritzades, i per tant, degudament inscrites en el Registre
de seguretat privada corresponent”.
10. En la mateixa línia, en data 6 de maig de 2021, atenent a la sol·licitud d’ADN Sindical, té
lloc una reunió on hi assisteix el mateix sindicat, la patronal del sector de seguretat privada
de Catalunya ACAES i representants del Departament de Justícia. Tant ADN Sindical com
ACAES fan avinent al Departament de Justícia dels mateixos motius i conclusions respecte
a l’objecte de la prestació del servei objecte de licitació, que han estat exposats
anteriorment.
11. Amb la finalitat de donar compliment a l’exposat anteriorment, en data 7 de maig de
2021, s’efectua un segon requeriment de documentació a l’empresa Attenti Electronic
Monitoring, LTD per tal que pugui aportar l’autorització administrativa expedida pel Registre
Nacional de seguretat privada on figuri la seva inscripció com a empresa de seguretat
privada.
12. En resposta al requeriment, en data 11 de maig de 2021, l’empresa Attenti Electronic
Monitoring, LTD, demana una ampliació del termini per a presentar la documentació
requerida i consulta si és possible que pugui subcontractar la part del servei en la qual és
imprescindible estar inscrit en el Registre nacional de seguretat privada. Per analitzar la
resposta de l’empresa i les successives reunions mantingudes amb ADN sindical, patronal i
el Departametn d’Interior, es va convocar una Mesa extraordinària de contractació, per tal
d’exposar als seus membres la situació en que es trobava l’expedient i prendre una decisió
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respecte dels passos a seguir i comunicar la resposta de la mesa a l’empresa licitadora el
resultat de les conclusions de la mesa de contractació.
13. En data 14 de maig de 2021, té lloc la mesa extraordinària de contractació, on els
membres de la mateixa, conclouen que cal replantejar la licitació de l’esmentat servei en el
termes que s’han posat de manifest, un cop advertits pel Departament d’Interior i que són
d’obligada aplicació a l’objecte del contracte.
En aquest sentit, al tractar-se d’una infracció no subsanable atès que no es troben recollits
de manera expressa en els plecs del contracte els aspectes esmentats que resulten
preceptius per a la correcta execució del contracte, es planteja la necessitat de retrotraure
les actuacions de l’expedient per refer els plecs de clàusules que regulen la licitació i tornar
a publicar-la per tal de permetre a les empreses del sector de la vigilància a presentar-se
degudament a aquesta licitació establint la obligació de presentar la inscripció al registre
d’empreses de seguretat privada per part de l’empresa proposada adjudicatària.
Es considera que la figura jurídica a emprar més adient és el desistiment de la licitació a
l’empara d’allò disposat a l’article 152.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes
del sector públic (en endavant LCSP):
“El desistiment del procediment s’ha de fonamentar en una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, i la
concurrència de la causa s’ha de justificar en l’expedient. El desistiment no impedeix la
iniciació immediata d’un procediment de licitació”.
14. D’altra banda, el contracte de servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de
persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris té per objecte el
compliment de les mesures penals a la comunitat (llibertat vigilada postpenitenciària) i el
desenvolupament de l’article 86.4 de l’RP, amb l'objectiu d’afavorir la rehabilitació i la
reinserció social del col·lectiu de penats postpenitenciaris i població interna dels centres
penitenciaris de Catalunya, amb el que el Departament de Justícia té la obligació de complir
amb aquest servei per tal de donar compliment al seu deure de preservar l’interès general.
En aquest sentit, atès que les circumstàncies requereixen mesures urgents i en base als
principis de simplificació administrativa i advertint la teoria general de conservació d'actes
així com els d’eficàcia i celeritat que han de regir les administracions públiques, es proposa
el desistiment i la retroacció de les actuacions dins del mateix procediment de contractació,
mantenint el codi d’expedient GEEC i salvant totes les actuacions administratives que siguin
convalidables i procedir a efectuar una nova resolució d’aprovació de l’expedient prèvia
revisió per l’assessoria jurídica i la intervenció delegada, per tal poder iniciar una nova
licitació.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb allò disposat a l’article 152.1 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) “En cas que l’òrgan de contractació desisteixi del
procediment d’adjudicació o decideixi no adjudicar o subscriure un contracte per al qual
s’hagi efectuat la convocatòria corresponent, ho ha de notificar als candidats o licitadors, i
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també ha d’informar la Comissió Europea d’aquesta decisió quan el contracte s’hagi
anunciat en el «Diari Oficial de la Unió Europea»”.
2. D’acord amb l’article 152.3 de la LCSP que assenyala: “Només es pot adoptar la decisió
de no adjudicar o subscriure el contracte per raons d’interès públic degudament justificades
en l’expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova licitació del seu objecte mentre
subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la decisió”.
3. De conformitat amb l’article 152.4 de la LCSP, “El desistiment del procediment s’ha de
fonamentar en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de
les reguladores del procediment d’adjudicació, i la concurrència de la causa s’ha de justificar
en l’expedient. El desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un procediment de
licitació”
4. Article 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, per assimilació, segons el qual es declara la conservació dels
actes i tràmits que s’haguessin mantingut igual si no s’hagués comès la infracció, s’entén en
aquest cas, el supòsit de la omissió de l’especificació de la obligatorietat de l’exigència de la
inscripció al registre d’empreses de seguretat privada.
5. De conformitat amb l’acordat en la Mesa de contractació de data 14 de maig de 2021.
Per tot l’exposat,
RESOLC
Primer. Desistir del procediment de licitació del Servei de monitoratge, seguiment i vigilància
remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris, com a
conseqüència de l’existència d’una infracció no subsanable, atès que no es troben recollits
de manera expressa en els plecs del contracte els aspectes anteriorment exposats i que
resulten preceptius per a la correcta execució del contracte.
Segon. Retrotraure les actuacions dins del mateix procediment, d'acord amb les previsions
de l'art. 152 de la LCSP, per raons d'interès públic, en garantia dels compliments dels
principis que regeixen la contractació pública, al moment en que es va incórrer en l’error
subsanable amb la finalitat d'adequar-los als criteris esmentats, la correcció i nova aprovació
dels plecs de clàusules administratives i tècniques i tornar a obrir un període de presentació
d’ofertes.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats i publicar-la al perfil del contractant.
Aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, és susceptible d’impugnació
mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 10.1.a)
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, sens perjudici de la possibilitat d’interposició prèvia d’un recurs potestatiu
de reposició davant el mateix òrgan que dicta aquesta resolució, en el termini d’un mes a
comptar, així mateix, des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i
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124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Tanmateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimin
procedent per a la defensa dels seus interessos.

Per delegació. Resolució de la consellera
de Justícia de 30.03.21 (DOGC de 16.04.21)
La secretària general
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