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PROPOSTA D'ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL
Per Acord de la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 22 de març de
2019 es va acordar, entre d’altres; aprovar la convocatòria i l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, i aprovar els plecs de condicions
econòmic administratives i tècniques dels serveis postals i de paqueteria de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els àmbits nacional i internacional,
per un import màxim anual de 45.500,00 euros, IVA inclòs.
L’anunci de la licitació de l’esmentat servei es va publicar en el perfil del
contractant el 25 de març de 2019.
Durant la fase de licitació s’han observat diverses irregularitats en el plec de
clàusules administratives particulars que refereix la contractació (en endavant,
PCAP).
En primer lloc, no s’indica en l’annex 2 del PCAP, corresponent a la oferta
econòmica, de quina manera s’han de presentar els diferents preus unitaris que
es troben degudament desglossats en l’Annex 1 del plec de prescripcions
tècniques particulars. (en endavant PPTP) la qual cosa impossibilita que les
empreses licitadores puguin formular les seves ofertes econòmiques de forma
adequada, i que aquestes puguin ser valorades d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts 2.5 del PCAP.
Així mateix no s’estableix el criteri de graduació de la puntuació atorgada en el
punt 2.5, apartat segon, corresponent als criteris d’adjudicació, en concret, el
que fa referència a la “Millora del servei, consistent en l’ampliació de l’horari al
públic de l’oficina postal ubicada en el municipi”. Aquest criteri establia una
puntuació de 0 a 10 punts, sense concretar la graduació dins aquest ítem en
funció de la millora proposada pel que fa a l’horari.
Finalment els plecs tampoc concreten el règim econòmic i d’ús de la Plataforma
multicanal, ni tampoc la diferenciació, si s’escaigués, dels diferents preus
unitaris en funció de l’ús de l’esmentada plataforma. En aquest sentit, els plecs
no preveien el desglossament de l’import d’aquesta plataforma multicanal
establerta en l’apartat primer de les Condicions d’execució del contracte com
una obligació de l’empresa contractista.
Dins del termini de presentació d’ofertes, concretament el dia 9 d’abril de 2019,
l’empresa UNIPOST, SA va presentar la seva proposició.
Atesa la impossibilitat d’esmenar les irregularitats descrites anteriorment i
abans de procedir a l’obertura de l’única oferta presenta, es considera urgent
acordar el desistiment del procediment de licitació.
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Atès que l’article 152.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) estableix que el desistiment del procediment
podrà acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la formalització.
Tenint en compte que l’article 152.4 de la LCSP, estableix que el desistiment del
procediment haurà d’estar fonamentat en una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la concurrència de la causa.
A més preveu que el desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un
procediment de licitació.
Atès que la confecció del plec de clàusules administratives particulars es troba
ubicat en l’article 122, sota la secció 1a anomenada “De la preparació dels
contractes de les Administracions Públiques”, amb la qual cosa, queda justificat
el desistiment regulat en els articles 152.2 i el 152.4 anteriorment transcrits.

Es proposa:
Primer. Desistir del procediment de la licitació per a la contractació dels Serveis
postals i de paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Exp.
2019/2769/1408).
Segon. Ordenar que els serveis tècnics municipals procedeixin a la redacció
d’un nou plec de condicions per a la contractació dels serveis postals i de
missatgeria d’aquest Ajuntament, que incorpori les esmenes sorgides en la
tramitació d’aquest expedient.
Tercer. Anul·lar l’aprovació de la despesa plurianual acordada per Acord de la
Junta de Govern Local de 22 de març de 2019 en relació a la contractació dels
serveis postals i de paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en
els àmbits nacional i internacional, amb la següent distribució plurianual:
ANY

2019

2020

PERÍODE

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRIA NET

01.05.201931.12.2019

11.92000.22201

01.01.202031.12.2020

11.92000.22201

IVA
(exempt
21%)

14.000,00 €

exempt d’IVA

11.060,00 €

2.940,00€
(21% d’IVA)
TOTAL:
2.940,00 €
exempt d’IVA

TOTAL:
25.060,00€
22.750,00 €
17.972,50 €
TOTAL:
40.722,50 €

4.777,50€
(21% d’IVA)
TOTAL:
4.777,50 €

IMPORT
i TOTAL (IVA
INCLÒS)
28.000,00 €

45.500,00 €
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01.01.202130.04.2021

11.92000.22201

8.750,00 €

exempt d’IVA

6.912,50 €

1.837,50€
(21% d’IVA)
TOTAL:
1.837,50 €
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TOTAL:
15.662,50 €

Quart. Publicar aquest Acord al perfil del contractant.

17.500,00 €
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