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Acta mesa extraordinària desistiment de la licitació
Expedient

JU-2021-136

Unitat
promotora

Àrea de Mesures Penals Alternatives, Servei de Medi Obert i Serveis
Socials

Procediment

Obert

Objecte

Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones
sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

1.949.720,00

Valor estimat

3.926.410,50

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €
409.441,20
-

Import amb IVA €
2.359.161,20
-

36 Mesos

Identificació de la sessió
Data: 14 de maig de 2021
Horari: 09:30:00
Lloc: Virtual
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Sara Molina Alonso

Presidenta

Cap del Servei de
Contractació

Berta Fernandez Jimenez

Secretària

Tècnica del Servei de
Contractació

Jose A. Moreno Bravo

Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern

Intervenció Delegada

Elena González Polo

Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern

Intervenció Delegada

Francesc Orenga Labrador

Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica

Advocada en cap de
l'Assessoria Jurídica
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Oscar Aguilà Mulet

Vocal

Responsable del Servei de
Coordinació i Control
Econòmic

Montserrat Garcia Moreno

Vocal

Tècnica del Servei de
Coordinació i Control
Econòmic de la SMPRAV

Mari Cruz Jimenez Serres

Vocal

Tècnica del Servei de Medi
Obert i Serveis Socials

Juan A. Chaparro Jose

Vocal

Responsable de l’Àrea de
Mesures Penals Alternatives

Lourdes Prieto Marin

Vocal

Cap de Secció de tramitació
de la Direcció General
d’Execució penal a la
Comunitat i de Justícia
Juvenil.

Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Exposició de la situació actual del procediment de licitació.
3. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. La presidenta obre la sessió i un cop constituïda la Mesa, exposa els següents fets:
Com a conseqüència de la proposta d’adjudicació a l’empresa Attenti Electronic Monitoring,
LTD recollida en l’acta de data 28 d’abril de 2021, el 29 d’abril de 2021 es requereix al
proposat adjudicatari que, d’acord amb el que estableix l’article 150 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, aporti la documentació esmentada a l’apartat J
del quadre de característiques del plec de clàusules administratives del contracte.
La presidenta de la mesa posa en coneixement als membres de la mesa que, en data 31 de
març de 2021, el sindicat professional de seguretat privada ADN Sindical, es posa en
contacte per correu electrònic amb el Servei de Contractació del Departament de Justícia
sol·licitant una reunió atès que entenen que part de l’objecte del contracte, concretament el
monitoratge i les funcions inherents als GPS son funcions que han de dur a terme empreses
de vigilància privada i vigilar a través d’una central receptora d’alarmes (CRA), en
compliment del que disposa la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.
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En data 1 d’abril de 2021, des del Servei de Coordinació i Control Econòmic de la Secretaria
de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, es va donar resposta a ADN Sindical,
per correu electrònic manifestant l’absoluta disposició per resoldre qualsevol qüestió i es
sol·licita que manifestin quins son els interessos en la licitació de referència. El mateix 1
d’abril de 2021, ADN Sindical dona resposta justificant la seva legitimitat en el fet que son el
sindicat més representatiu a nivell autonòmic en el sector de la seguretat privada i que estan
al Consell de Coordinació de seguretat privada i en l’Acord marc de vigilància privada de la
Generalitat de Catalunya. Tanmateix, l’interlocutor acredita la seva representació en nom
d’ADN Sindical.
D’altra banda, representants del Departament de Justícia manté una reunió
d’assessorament amb la Sub-direcció General de Seguretat Interior del Departament
d’Interior, qui comunica als representants del Departament de Justícia les consideracions
següents:
Pel que fa a allò recollit a l’article 5.1 en els seus apartats f) i g) de la Llei 5/2014, de 4
d’abril, de seguretat privada, que estableix que constitueixen activitats de seguretat privada,
entre d’altres, les següents:
“f) La instal·lació i el manteniment d’aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat
connectats a centrals receptores d’alarmes o a centres de control o de videovigilància.
g) L’explotació de centrals per a la connexió, recepció, verificació i, si s’escau, resposta i
transmissió dels senyals d’alarma, així com la monitorització de qualssevol senyals de
dispositius auxiliars per a la seguretat de persones, de béns mobles o immobles o de
compliment de mesures imposades, i la comunicació a les forces i cossos de seguretat
competents en aquests casos.”
En aquesta línia, el punt 2 del mateix article es determina que els serveis sobre les activitats
relacionades en els paràgrafs a) a g) de l’article 5.1 de l’esmentada llei, únicament les poden
prestar empreses de seguretat privada, sense perjudici de les competències de les forces i
cossos de seguretat.
Tanmateix, l’article 17.1 d’aquesta mateixa llei, exposa: “Les empreses de seguretat privada
únicament poden prestar serveis sobre les activitats que preveu l’article 5.1, excepte la que
preveu el seu paràgraf h).”
Finalment, l’article 18 de la mateixa llei:
“1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada
deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.
2. La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando
pretendan dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el
artículo 5.1.f).
3. La validez de la autorización o de la declaración responsable será indefinida.”
Així mateix, els requisits generals per a l’autorització o la inscripció posterior en el Registre
nacional de seguretat privada o en el registre autonòmic corresponent, es troben recollits a
l’article 19 del mateix precepte.
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En conclusió, en aplicació dels preceptes legals anteriorment esmentats les empreses que
concorrin en el procediment de licitació per al servei de monitoratge, seguiment i vigilància
remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris han de
ser empreses de seguretat privada autoritzades, i per tant, degudament inscrites en el Registre
de seguretat privada corresponent.
En la mateixa línia, en data 6 de maig de 2021, atenent a la sol·licitud d’ADN Sindical, té lloc
una reunió on hi assisteix el mateix sindicat, la patronal del sector de seguretat privada de
Catalunya ACAES i el Departament de Justícia. Tant ADN Sindical com ACAES fan avinent
al Departament de Justícia dels mateixos motius i conclusions respecte a l’objecte de la
prestació del servei objecte de licitació, que han estat exposats anteriorment.
Amb la finalitat de donar compliment a l’exposat anteriorment, en data 7 de maig de 2021,
s’efectua un segon requeriment de documentació a l’empresa Attenti Electronic Monitoring,
LTD per tal que pugui aportar l’autorització administrativa expedida pel Registre Nacional de
seguretat privada.
En data 11 de maig de 2021, l’empresa Attenti Electronic Monitoring, LTD, demana una
ampliació del termini per a presentar la documentació requerida i consulta si és possible que
pugui subcontractar la part del servei en la qual és imprescindible estar inscrit en el Registre
nacional de seguretat privada. Des del Servei de Contractacions, es va optar per convocar la
Mesa de contractació objecte d’aquest d’acta, per tal de poder decidir la correcta actuació en
base a tot l’ocorregut en el transcurs d’aquest procediment de licitació i, d’aquesta manera,
poder comunicar a la licitadora el resultat de les decisions de la mesa. .
2. En el torn obert de paraules, els membres de la mesa, com a conseqüència de tot
l’exposat anteriorment, conclouen que cal replantejar la licitació de l’esmentat servei en el
termes que s’han posat de manifest, un cop advertits pel Departament d’Interior i que son
d’obligada aplicació a l’objecte del contracte. En aquest sentit, al tractar-se d’una infracció no
subsanable atès que no es troben recollits de manera expressa en els plecs del contracte
els aspectes esmentats que resulten preceptius per a la correcta execució del contracte, es
planteja la necessitat de retrotraure les actuacions de l’expedient per refer els plecs de
clàusules que regulen la licitació i tornar a publicar-la per tal de permetre a les empreses del
sector de la vigilància a presentar-se degudament a aquesta licitació.
Es considera que la figura jurídica a emprar més adient és el desistiment de la licitació a
l’empara d’allò disposat a l’article 152.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes
del sector públic ( en endavant LCSP):
“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”.
D’altra banda, el contracte de servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de
persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris té per objecte el
compliment de les mesures penals a la comunitat (llibertat vigilada postpenitenciària) i el
desenvolupament de l’article 86.4 de l’RP, amb l'objectiu d’afavorir la rehabilitació i la
reinserció social del col·lectiu de penats postpenitenciaris i població interna dels centres
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penitenciaris de Catalunya, amb el que el Departament de Justícia té la obligació de complir
amb aquest servei per tal de donar compliment al seu deure de preservar l’interès general.
En aquest sentit, atès que les circumstàncies requereixen mesures urgents i en base als
principis de simplificació administrativa i advertint la teoria general de conservació d'actes
així com els d’eficàcia i celeritat que han de regir les administracions públiques, es proposa
el desistiment i la retroacció de les actuacions dins del mateix procediment de contractació,
mantenint el codi d’expedient GEEC i salvant totes les actuacions administratives que siguin
convalidables i procedir a efectuar una nova resolució d’aprovació de l’expedient prèvia
revisió per l’assessoria jurídica i la intervenció delegada, per tal poder iniciar una nova
licitació.
Acords
La Mesa, per unanimitat, acorda proposar a l’òrgan de contractació, d’acord amb l’exposat a
aquesta mateixa acta:
Primer. Desistir del procediment de licitació del servei de monitoratge, seguiment i vigilància
remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.
Segon. Retrotraure les actuacions dins del mateix procediment, d'acord amb les previsions
de l'art. 152 de la LCSP, per raons d'interès públic, en garantia dels compliments dels principis
que regeixen la contractació pública, al moment en que es va incórrer en l’error subsanable
amb la finalitat d'adequar-los als criteris esmentats, la correcció i nova aprovació dels plecs
de clàusules administratives i tècniques i tornar a obrir un període de presentació d’ofertes.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària
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Vist i plau
La presidenta
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