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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1134/2016

La junta de govern local

LUIS MARTIN MONTULL, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 9 / de maig / 2019 s’adoptà l’acord següent:
Proposta de desistiment de la licitació del servei de redacció del POUM
d'Alcanar

1.- Vist que l’Ajuntament d’Alcanar, davant de la necessitat de adequar la normativa
urbanística tant al nou marc legal i a la realitat física, per provisió de l’Alcaldia de
data 21 d’octubre de 2014, va procedir a la redacció del plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte
per a la redacció de un nou Pla General d’Ordenació urbana i el procés
d’adjudicació.
2.- La Junta de Govern Local, en data 23 de desembre de 2014, va aprovar el Plec
de clàusules i ordena la seva publicació, que va tenir lloc al DO de la Unió Europea,
amb data 20/02/2015, al BOE amb data 9 de març de 2015, en el DOGC amb data
16 de març de 2015, en el BOPT amb data 16 de març de 2015, i al Perfil del
contractant.
3.- Posteriorment, el Col•legi de Geògrafs de Catalunya va presentar un recurs
contenciós administratiu número 158/2015, davant del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, contra el plec de prescripcions tècniques. Aquest recurs es
fonamentava en la presumpta omissió, al plec de prescripcions tècniques, de la
professió de geògraf, no solament per a la tasca de director de l’equip redactor, sino
també fins i tot per al equip mateix, amb presumpta infracció de l’article 14 de la CE,
en relació amb els articles 9.3 i 23.2 de la CE, 117 del TRLCSP i 55 de EBEP.
4.- La Junta de Govern de data 12 de maig de 2016 va acordar la suspensió del
procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte per a la redacció de un nou
Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcanar, fins la resolució del recurs interposat
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 158/2015, contra
l’Ajuntament d’Alcanar pel Col•legi de Geògrafs. Va acordar, així mateix, totes les
actuacions per donar publicitat a l’acord i va atorgar audiència a tots els licitadors
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concurrents.
5.- En data 23/03/2018 té entrada en l’Ajuntament escrit del TSJC declarant-se
incompetent per a conèixer de l’assumpte i remet l’expedient al Jutjat
Contenciós-Administratiu de Tarragona.
6.- En data 05/10/2018 té entrada en el registre de l’Ajuntament sentència dictada pel
Jutjat Contenciós-Administratiu nº1 de Tarragona en el que s’acorda estimar
parcialment la demanda interposada pel Col•legi de Geògrafs, anul•lant la frase que
figura al punt C4, primer paràgraf, del plec de prescripcions tècniques particulars, on
establia que “El tècnic director haurà de tenir la titulació d’arquitecte o enginyer de
camins, canals i ports”, frase que ha d’entendre’s per no posada.
7.- Atès que resolució judicial ja ha adquirit fermesa i que cal, per tant, examinar la
procedència de continuar el procediment de licitació o, pel contrari, desistir del
mateix.
Fonaments legals:
1.- L'article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, regula els supòsits
de desistiment del procediment d’adjudicació per l’Administració. Aquesta norma, tot i
estar derogada, és la que regeix aquest expedient de contractació d’acord amb la
Disp. Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

3. "El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia
de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo
procedimiento de licitación.”
4.- Respecte al primer requisit, el contracte de redacció del POUM d’Alcanar no es
troba adjudicat, trobant-se aquest en fase licitació quan es va acordar la suspensió.
Per tant, concorre el primer requisit per admetre un possible desistiment. En cap
d’optar-se pel desistiment com estableix aquest article s’haurà de compensar els
licitadors en les despeses que hagin pogut incórrer.
5.- Quant al requisit de fonamentar el desistiment en una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o reguladores del procediment d’adjudicació
la sentència ferma que anul•la la frase que figura al punt C4, primer paràgraf, del
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2.- L’article 155.2 i 4 TRLCSP estableix que “La renuncia a la celebración del
contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de
contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma
prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que
rigen la responsabilidad de la Administración.
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plec de prescripcions tècniques particulars, on establia que “El tècnic director haurà
de tenir la titulació d’arquitecte o enginyer de camins, canals i ports”, constitueix, a
judici de qui subscriu, una infracció d’aquest tipus ja que, per podria haver provocat
que algun potencial licitador amb la titulació d’enginyer en geografia no es presentés
al procediment de licitació. Podria suposar una limitació a la lliure concurrència ja
que, com diu el mateix Jutjat a la seua sentència, aquesta limitació en quant al
Director del Pla, “no troba justificació ni motivació alguna”. Seria procedent el
desistiment del procediment de licitació.
6.- Tal i com estableix l’article 155.4 TRLCSP “El desistimiento no impedirá la
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.” Per tant, res impedeix
iniciar de nou l’expedient de licitació.
6.- L’òrgan competent per aixecar la suspensió que recau sobre l’expedient i per
acordar, si s’escau, el desistiment, correspon a la Junta de Govern Local, que és
l’òrgan de contractació.
Per tot l’anterior la Junta de Govern aprova, per unanimitat, l’adopció dels
següents
ACORDS:

SEGON. DESISTIR del procediment d'adjudicació del contracte de serveis de
redacció del POUM d’Alcanar, per la següent causa: “la sentència ferma que anul•la
la frase que figura al punt C4, primer paràgraf, del plec de prescripcions tècniques
particulars, on s’establia que “El tècnic director haurà de tenir la titulació d’arquitecte
o enginyer de camins, canals i ports”, constitueix, a judici de qui subscriu, una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o reguladores del
procediment d’adjudicació ja que, per se, podria haver provocat que algun potencial
licitador amb la titulació d’enginyer en geografia no es presentés al procediment de
licitació. Podria suposar una limitació a la lliure concurrència ja que, com diu el
mateix Jutjat a la seua sentència, aquesta limitació en quant al Director del Pla, “no
troba justificació ni motivació alguna”.
TERCER. PROCEDIR a l’elaboració, si s’escau, del plec de clàusules administratives
i tècniques que haurà de regir la nova licitació.
QUART. NOTIFICAR als licitadors la present Resolució així com els recursos
procedents.
CINQUÈ. PUBLICAR aquest acord en els butlletins oficials corresponents (DOUE,
BOE, BOPT i Tauler d’Anuncis), en tractar-se d’un procediment sotmès a regulació
harmonitzada.
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PRIMER. AIXECAR la suspensió que recau sobre l’expedient de licitació del
contracte de serveis de redacció del POUM d’Alcanar, que va ser acordada per la
Junta de Govern de data 12/05/2016.
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I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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