Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos

Expedient: 20214006
Contracte: 21001605
H164

En relació al contracte núm. 21001605, tramitat per procediment obert, que té per
objecte el subministrament, mitjançant compra, de 28 escúters sense distintius destinats
a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb
mesures de contractació pública sostenible, per un import de 233.800,00 euros, IVA
inclòs, i en relació amb la proposta de no adjudicar el contracte s’emet el següent,
INFORME JURÍDIC
ANTECEDENTS:
1. La gerent de Seguretat i Prevenció, en ús de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia de 15 de juny de 2019, va resoldre, en data 14 de maig de 2021, iniciar
l'expedient per a la contractació del subministrament, mitjançant compra, de 28 escúters
sense distintius destinats a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 21001605, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, amb un pressupost base de licitació de 233.800,00 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 193.223,14 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; i autoritzar l'esmentada despesa
de 233.800,00 euros, dels quals 193.223,14 euros corresponen al pressupost net i
40.576,86 euros a l’IVA, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/62577/13212 0400.
2. L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Barcelona el dia 17 de maig de 2021.
3. Dins el termini per a la presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 2 de juny de 2021 a
les 13:00 hores, van presentar oferta les següents empreses:
- NEXTMOTORBIKE, SL, amb CIF B-66170689
- COOLTRA MOTOS, SL, amb CIF B-64146632
- COMERCIAL IMPALA, SA, amb CIF A-08115255
- MOTOR CENTER MM BARCELONES, SLU, amb CIF B-67327593
4. En aquest expedient no s’ha procedit a l’obertura de cap dels sobres presentats pels
licitadors.
5. El dia 17 de setembre de 2021 el Departament de Logística i Infraestructures emet
informe, que s’adjunta com a annex, que, en la part que interessa, posa de manifest el
següent:
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Donat que les motocicletes objecte del present contracte, amb les característiques
tècniques que han estat definides en el Plec de Prescripcions Tècniques, no compleixen
els requeriments de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en
vehicles del programa Ajuntament + Sostenible (2018), es proposa no adjudicar el
contracte 21001605 que té per objecte el subministrament, mitjançant compra, de
28 escúters sense distintius destinats a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb el
plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenibles a
l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, per tal de procedir a
l’estudi d’alternatives que satisfacin les necessitats operatives de la GUB i alhora
compleixin els requeriments de la Instrucció.
FONAMENTS DE DRET
1r. L’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(d’ara en endavant LCSP), regula la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el
desistiment del procediment d’adjudicació amb els següents termes:
1. 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 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. L’òrgan de contractació pot acordar la decisió de no adjudicar o subscriure el
contracte o el desistiment del procediment abans de la formalització. En aquests
casos s’ha de compensar els candidats aptes per participar en la licitació o els
licitadors per les despeses en què hagin incorregut en la forma que preveu l’anunci o
el plec o, si no n’hi ha, d’acord amb els criteris de valoració aplicats per calcular la
responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment
administratiu comú.
3. 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.
4. 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.
...
2n. La decisió de no adjudicar o subscriure un contracte és, d’acord amb la doctrina del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, una potestat discrecional, que ha
d’estar motivada en raons d’interès públics, però que no requereix per al seu exercici
circumstàncies greus o excepcionals.
En aquest sentit, entre d’altres, la Resolució 507/2016, de 24 de juny, d’acord amb la
qual:
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a) Para que resulte procedente el desistimiento es necesario que se acredite que se
ha producido un defecto procedimental o una infracción del ordenamiento jurídico de
carácter insubsanable y que se produzca antes de la adjudicación del contrato
(resolución nº 323/2016).
b) En el caso de la renuncia, por el contrario, basta con que se justifique en el
expediente la concurrencia de una causa de interés público que determine la
renuncia. En este sentido, se ha señalado que si el órgano de contratación es libre de
iniciar o no el procedimiento de contratación, esta libertad alcanza asimismo a la
posibilidad de renunciar a la celebración de un contrato encontrándose en curso un
procedimiento de contratación, siempre que existan razones de interés público para
ello, como no puede ser de otro modo, puesto que ningún ente del sector público
puede verse constreñido a celebrar un contrato si existen razones justificadas para
estimar improcedente dicha contratación. Ahora bien, ello siempre con el límite de
que en ningún caso la discrecionalidad puede encubrir una decisión arbitraria,
debiendo siempre estar dirigida la actuación administrativa a la satisfacción del
superior interés general (resolución nº 731/2014).
c) Para que proceda válidamente la renuncia es necesario por ello que se den tres
requisitos: i) que la renuncia se acordada por el órgano de contratación antes de la
adjudicación del contrato; ii) que concurra una causa de interés público y iii) que la
resolución sea motivada y que las razones se encuentren justificadas en el
expediente
.…
Debe tenerse en cuenta que la apreciación de las causas de interés público que
hayan de motivar la renuncia del contrato constituye una potestad discrecional, y por
tanto su revisión por este Tribunal se encuentra forzosamente limitada y se constriñe
a comprobar que se alega una causa razonable que no produzca discriminación ni
arbitrariedad y sin que sea necesario que por el órgano de contratación se acredite
exhaustivamente la concurrencia de la causa alegada, bastando con que la misma
aparezca suficientemente identificada y justificada en el expediente.
3r. De conformitat amb l’anterior, els requisits necessaris per a l’adopció de la decisió de
no adjudicar o subscriure un contracte són els següents:
A. En primer lloc, és necessària la concurrència d’una causa d’interès públic, la qual
s’ha de justificar en l’expedient.
L’article 152.3 de la LCSP estableix que només es pot adoptar la decisió de no
adjudicar o subscriure el contracte per raons d’interès públic degudament
justificades en l’expedient.
En el contracte de referència, la causa que fonamentaria la decisió de no
adjudicació del contracte s’identifica i justifica a l’informe del Departament de
Logística i Infraestructures de 17 de setembre de 2021, d’acord amb el qual les
motocicletes, amb les característiques tècniques que han estat definides en el Plec
de Prescripcions Tècniques, no compleixen els requeriments de la Instrucció
tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en vehicles del programa
Ajuntament + Sostenible (2018), per tant l’interès públic de la decisió de no
adjudicar el contracte es troba en la necessitat de què els escúters que
s’adquireixin satisfacin tant les necessitats operatives de la Guàrdia Urbana com
els requeriments de l’esmentada Instrucció.
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B. En segon terme, un requisit temporal: la decisió s’ha d’acordar abans de la
formalització, per tal d’evitar lesionar drets i no meres expectatives.
L’article 152.2 de la LCSP determina que l’òrgan de contractació pot acordar la
decisió de no adjudicar o subscriure el contracte o el desistiment del procediment
abans de la formalització.
En el contracte de referència, les ofertes presentades per les empreses licitadores
no han estat obertes, en conseqüència es compliria aquest requisit.
C. La decisió de no adjudicar o subscriure un contracte requereix la seva notificació.
L’article 152.1 de la LCSP preveu que 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 també ha d’informar la Comissió Europea d’aquesta decisió
quan el contracte s’hagi anunciat en el «Diari Oficial de la Unió Europea».
En el contracte de referència, només caldria notificar la resolució als licitadors.
Així mateix, la decisió de no adjudicar el contracte s’hauria de publicar en el perfil
del contractant, conforme allò establert a l’últim paràgraf de l’article 63.3 de la
LCSP.
D. Sobre la indemnització de les despeses en què hagin incorregut els licitadors,
l’article 152.2 de la LCSP disposa que en aquests casos s’ha de compensar els
candidats aptes per participar en la licitació o els licitadors per les despeses en
què hagin incorregut en la forma que preveu l’anunci o el plec o, si no n’hi ha,
d’acord amb els criteris de valoració aplicats per calcular la responsabilitat
patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu
comú.
En el contracte de referència, no s’ha procedit a l’obertura de les proposicions
presentades per les empreses licitadores, de manera que no s’ha produït cap
expectativa de lucre per cap empresa, i, si concorreguessin els requisits necessaris
per a la compensació, estaríem parlant únicament del rescabalament dels danys
ocasionats per la preparació en sentit tècnic de l’oferta.
E. Finalment, d’acord amb l’article 152.3 de la LCSP, la decisió de no adjudicar o
subscriure un contracte impedeix promoure una nova licitació del seu objecte
mentre subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la decisió.
En el contracte de referència, la raó d’interès públic que fonamenta la decisió de
no adjudicar-lo es troba, com s’ha assenyalat, a l’informe del Departament de
Logística i Infraestructures, de 17 de setembre de 2021, i mentre aquesta
subsistís no es podria iniciar una nova contractació.
4t. Per decret de l’Alcaldia de 15 de juny de 2019 es delega en la gerent de seguretat i
prevenció l’adopció dels actes per a la preparació, aprovació, adjudicació, formalització i
aquells derivats dels efectes, compliment i extinció dels contractes, el valor estimat dels
quals sigui inferior a 500.000 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva
durada sigui igual o inferior als dos anys, eventuals pròrrogues incloses.
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CONCLUSIONS:
D’acord amb l’exposat als antecedents i fonaments de dret, s’informa favorablement la
proposta de no adjudicar el contracte núm. 21001605, atès que concorren els requisits
previstos a l’article 152 de la LCSP per l’adopció d’aquesta decisió.
En conseqüència, es proposa la següent resolució:
“NO ADJUDICAR, de conformitat amb allò previst a l’article 152 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el contracte núm. 21001605, que
té per objecte el subministrament, mitjançant compra, de 28 escúters sense
distintius destinats a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, que es
tramita pel procediment obert, atès que, d’acord amb l’informe del Departament de
Logística i Infraestructures de 17 de setembre de 2021, les motocicletes objecte del
present contracte, amb les característiques tècniques que han estat definides en el
Plec de Prescripcions Tècniques, no compleixen els requeriments de la Instrucció
tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en vehicles del programa
Ajuntament + Sostenible (2018).
ANUL.LAR I ALLIBERAR L’AUTORITZACIÓ DE DESPESA del contracte esmentat
per un import de 233.800,00 euros, dels quals 193.223,14 euros corresponen al
pressupost net i 40.576,86 euros a l’IVA, amb càrrec a l'exercici pressupostari de
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400
NOTIFICAR als licitadors la present resolució als efectes oportuns”.

Vist i Plau

Laia Ribas i Ris
Assessora tècnica

Josep Agraz Pujol
Secretari Delegat

