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Document signat per: tècnic de l’àrea de règim intern
INFORME DE SECRETARIA
Antecedents

Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2022 va
aprovar, entre d’altres, l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat i
tramitació ordinària, del contracte el servei de confecció del cens genètic de gossos de
les Franqueses del Vallès, a través de l’ADN i identificació de l’animal a partir d’una
mostra biològica (excrement, femta, etc.)
Segon.- L’empresa ADNCANINO, SL, ha presentat recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Quart.- l’empresa recurrent fonamenta el seu recurs en el sentit que s’està tramitant
un procediment obert simplificat, en el qual, la puntuació que es pot obtenir, com a
màxim és de 170 punts, segons el següent detall:
-

Puntuació màxima corresponent a criteris avaluables mitjançant un judici de
valor: 50 punts
Puntuació màxima corresponent a criteris automàtics: 120 punts

Efectivament, tal i com i diu l’empresa recurrent, en el procediment obert simplificat,
la puntuació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor no pot ser superior al
25 % de la puntuació total, de conformitat amb l’article 159.1.b) de la LCSP.
En el cas que ens ocupa, el plec de clàusules administratives particulars atorga més del
25% del total de la puntuació a criteris avaluables amb un judici de valor, la qual cosa,
suposa una infracció d’allò previst en l’article 159 LCSP.
Fonaments jurídics:
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Tercer.- Com a conseqüència del recurs especial en matèria de contractació esmentat
en l’antecedent segon, el Tribunal Català de Contractes ha incoat expedient N-20220352, i ha requerit a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès perquè aporti tot un
seguit de documentació amb la finalitat que l’esmentat tribunal pugui resoldre el
recurs.

Primer.- L’article 152.4 LCSP estableix que el desistiment del procediment haurà
d’estar fonamentat en una infracció no subsanable 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. També adverteix que el desistiment no
impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació.
Segon.- En opinió del sotasignat, l’errada en l’elecció del procediment de contractació
és una infracció no subsanable de les normes reguladores del procediment
d’adjudicació que, inevitablement, ha de comportar el desistiment del procediment
d’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de confecció del cens genètic
de gossos, per procediment obert simplificat.
Conclusions
El sotasignat opina que s’ha de procedir al desistiment del procediment de licitació per
procediment obert simplificat i tramitació ordinària, del contracte el servei de
confecció del cens genètic de gossos de les Franqueses del Vallès, a través de l’ADN i
identificació de l’animal a partir d’una mostra biològica (excrement, femta, etc.),
aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juliol de
2022, pels motius que s’han expressat anterior
No obstant tot el què s’ha informat i s’ha proposat, l’òrgan competent decidirà el que
estimi més oportú.
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