RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT RELATIU AL
CONTRACTE DE SERVEIS MANTENIMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SUPORT AL
SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI D’ACCÍÓ. (EXP. SC-20-00133)
Vist que, mitjançant resolució d’aprovació de l’expedient de data 18 de febrer de 2020, es va aprovar
el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques del contracte de
serveis de manteniment d’aplicacions informàtiques i suport al servei d’atenció a l’usuari d’ACCIÓ i
es va ordenar que s’iniciés el seu procés d’adjudicació per procediment obert harmonitzat.
Vist que en data 21 de febrer de 2020 es publica el corresponent anunci de licitació al Diari Oficial
de la Unió Europea i al perfil de contractant d’ACCIÓ.
Atès que amb posterioritat a la remissió de l’esmentat i, previ a la finalització del termini per a la
presentació de proposicions, s’han detectat errors no esmenables en el plec de clàusules
administratives particulars que comporten la necessitat de desistir del procediment a fi de replantejar
els criteris de valoració i els requisits de solvència tècnica fixats en l’esmentat plec.

ACCIÓ

Vist el què disposa l’article 152 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), que permet el desistiment a la
celebració dels contractes en cas de detectar infraccions no esmenables en les normes reguladores
del procediment d’adjudicació o del contracte, si aquest s’acorda abans de la seva adjudicació.
Fent us de les facultats que em són conferides per l’article 22.2 dels Estatus de l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa, aprovats pel Decret 223/2015, de 6 d’octubre;
Resolc:
Primer.- DESISTIR del procediment de contractació dels serveis de manteniment d’aplicacions
informàtiques i suport al servei d’atenció a l’usuari d’ACCIÓ a tenor del que estableix l’article 152 de
la LCSP, per haver-se detectat infraccions no esmenables en les normes reguladores que afecten
al procediment d’adjudicació.
Segon.- PUBLICAR aquesta resolució al perfil de contractant d’ACCIÓ, d’acord amb el que disposa
l’article 63.3 in fine de la LCSP.
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’1 d’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.
Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Joan Romero i Circuns
Conseller delegat
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