RESOLUCIÓ
De l’expedient de contractació 47/19/SI/O per resoldre un recurs de reposició.
Vist que en data 20 de novembre de 2019, la Direcció de l’Àrea de Sistemes d’Informació informa
sobre la necessitat d’iniciar un expedient de contractació de l’adquisició i distribució d’equipament
informàtic de lloc de treball per les diferents seus de l’ACJ (serveis centrals i albergs) i que en data
21 de novembre de 2019 s’incoa l’expedient per a la tramitació d’aquesta contractació.
Vist que en data 21 de novembre de 2019 el director general de l’Agència Catalana de la Joventut fa
constar que es farà la inclusió del crèdit suficient per dur a terme l’actuació per a l’any 2019 i que en
data 11 de desembre de 2019 l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies informa favorablement el model de plecs per a l’expedient de contractació.
Vist que en data 18 de desembre de 2019 es publica l’expedient al perfil del contractant i es dona de
termini fins el dia 7 de gener a les 14h i que s’han presentat dintre de termini cinc empreses.
Vist que en data 7 de gener de 2020 s’interposa davant el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies un recurs de reposició contra els plecs que regeixen aquesta contractació per part de
l’empresa Tecknoservice S.L. i que en el referit recurs es sol·licita la nul·litat dels plecs de
contractació i la suspensió de l’expedient durant la tramitació del mateix.
Vist que en data 9 de gener de 2020 es fa l’obertura pública d’aquesta licitació tal i com estava
previst a l’anunci de licitació.

Vist que en data 10 de gener de 2020 els membres de la Mesa de Contractació i aquest òrgan de
contractació s’assabenten de l’existència del referit recurs.
Vist que en data 13 de gener de 2020 resolc l’admissió a tràmit del recurs, la suspensió de la
tramitació de l’expedient de contractació durant la tramitació del recurs i donar tràmit d’audiència del
recurs a tots els licitadors i interessats en l’expedient.

Vist que ha transcorregut el termini atorgat sense que cap dels interessats hagi presentat
al·legacions.

Vistos els fonaments i les resolucions judicials indicades al recurs, la Mesa de Contractació es
reuneix en data 4 de febrer de 2020 i proposa atendre a la sol·licitud del recurrent i pels següents
motius:

-

Primer motiu d’impugnació - improcedència de configurar las característiques tècniques amb
referències a marques o models sense l’ús de la locució “o equivalent”:

S’accepta; per haver indicat a les PPT com a característica tècnica el processador Corei7
sense la menció “o equivalent”.
-

Segon motiu d’impugnació – improcedència de configurar com a especificació tècnica
l’etiqueta Energy Star:
S’accepta; atesa l’expiració del programa Energy Stars EU-US i la recomanació de la
Comissió Europea de no referir-se a aquest criteri en les licitacions públiques.

-

Tercer motiu d’impugnació – improcedència de configurar com especificació tècnica que el
PC, monitor, teclat i ratolí siguin del mateix fabricant:
S’accepta; atesa la manca de motivació/justificació, en aquest expedient concret, del
requeriment de ser tots els elements del mateix fabricant.

D’acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

Resolc,
1. Declarar la nul·litat dels plecs que regeixen l’expedient de contractació 47/19/SI/O per l’adquisició
i distribució d’equipament informàtic de lloc de treball per les diferents seus de l’ACJ (serveis
centrals i albergs); tal i com sol·licitava el recurrent.
2. Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient de contractació atès que ja s’ha resolt el
recurs de reposició presentat.
3. Desistir d’aquest procediment d’adjudicació, d’acord amb l’article 152.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del sector públic, atès que s’ha declarat la nul·litat dels plecs que regien
aquesta contractació (segons el primer apartat d’aqueta resolució); fet que suposa una infracció no
subsanable de les normes de preparació del contracte i de les reguladores del procediment
d’adjudicació. Aquest desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un nou procediment de
licitació.
4. Notificar a tots els interessats la present resolució, tot indicant que exhaureix la via administrativa
i que, en contra, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional
competent.
Barcelona, 4 de febrer de 2020

Cesc Poch i Ros
Director General

