Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT DE PERSONAL DE DIVERSOS ÒRGANS JUDICIALS DE CATALUNYA
(JU-73-19 GEEC 2018 665)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Antecedents de fet
Primer.- En data 27 de març de 2019, 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 de transport de personal d’òrgans judicials de Catalunya i la despesa
per un import total de 1.605.239,54 euros, dels quals 1.459.308,68 euros correspon a
l’import base i 145.930,86 euros a l’IVA.
Segon.-. En data 29 de març de 2019 es publica a la Plataforma de Serveis de contractació,
al perfil del contractant del Departament de Justícia la licitació del procediment i en data 3
d’abril de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE),
Tercer.- En data 23 d’abril de 2019, l’empresa JAIME CARRERA, SAU va presentar davant
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic recurs especial en matèria de
contractació contra els plecs de la licitació, per considerar aquesta documentació contractual
nul·la de ple dret.
Quart.- El 30 d’octubre de 2019, els membres del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic han aprovat per unanimitat la Resolució 329/2019 del recurs especial en matèria de
contractació presentat per l’empresa JAIME CARRERA, SAU, contra els plecs que regeixen
el contracte JU- 73/19 GEEC JU 2018 665 de serveis de transport de personal d’òrgans
judicials diversos de Catalunya, licitat pel Departament de Justícia.
Cinquè.- En la Resolució 329/2018, el Tribunal acorda estimar el recurs especial en matèria
de contractació presentat per l’empresa JAIME CARRERA, SAU, contra els plecs que
regeixen el contracte de serveis de transport de personal d’òrgans judicials diversos de
Catalunya, licitat pel DEPARTAMENT DE JUSTICIA (expedient JU-73/19 * GEEC JU 2018
665), en el sentit exposat en el fonament de dret novè en el qual el Tribunal aprecia que els
plecs de la contractació inclouen una condició, al·legada per l’empresa recurrent, que
suposa una vulneració als principis de competència i no discriminació en la contractació
pública. Com a conseqüència, el plec en el seu conjunt es veu afectat de nul·litat de ple dret
i han de quedar sense efecte totes les actuacions dutes a terme en el procediment
d’adjudicació.

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.
Per tot això,
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLC:
Primer.- Desistir de la tramitació del procediment d’adjudicació del contracte de serveis de
transport de personal d’òrgans judicials de Catalunya per a l’execució de diligències i actes
de comunicació judicial (Expedient JU-73/19 GEEC JU 2018 665) optant per iniciar la
preparació d’una nova proposta de celebració d’una contractació amb el mateix objecte
preferiblement a l’alternativa d’adaptar a la Resolució del Tribunal nous documents del
mateix procediment.
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.
Tercer.-. 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)
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