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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de desembre de 2017 en
ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"DONAR

COMPTE DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I ADEQUACIÓ
ENERGÈTICA DEL SECTOR CANALETES (151/2017/019)
El 22 de novembre de 2017 s’ha dictat la resolució d’alcaldia núm. 5.125/2017, que copiada
literalment diu:
«La Junta de Govern Local en sessió de data 31 de maig de 2017 va aprovar inicialment el
projecte d’obres de millora de l’enllumenat públic i adequació en eficiència energètica del
sector Canaletes, redactat per l’empresa MIATEC INNOVA, SL.
La Junta de Govern Local en sessió de data 11 d’octubre de 2017 va adoptar l’acord següent:
«.... APROVAR l'expedient de contractació per l’execució de les obres de millora de
l’enllumenat públic i adeqüació en eficiència energètica del sector de Canaletes, amb un
valor estimat del contracte (VEC) de quatre-cents nou mil nou-cents vint euros amb
vint-i-sis cèntims (409.920,26 €), IVA exclòs, i el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació esmentada, mitjançant procediment obert i i
CONVOCAR licitació per procedir a la contractació de les obres esmentades mitjançant
procediment obert.»
L’anunci relatiu a la convocatòria de licitació de les obres esmentades es va publicar en el
BOP de Barcelona de data 25 d’octubre de 2017. En conseqüència, el termini de presentació
d’ofertes en aquesta convocatòria finalitza el proper dia 20 de novembre.
En el «perfil del contractant» de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès s’ha insertat tota la
documentació necessària a disposició dels licitadors interessats per tal de preparar les
corresponents ofertes.
En data 16 de novembre de 2017 el Tribunal Català de Contractes del Sector públic ha
comunicat, mitjançant entrada en el Registre d’entrades –núm. de registre E/002952- el recurs
especial en matèria de contractació interposat per l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL
contra el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regeixen el contracte de les obres de millora de l’enllumenat públic i adequació energètica del
Sector Canaletes.
A la vista de les al·legacions contingudes en el recurs esmentat, en data 21 de novembre
actual, el redactor de projecte efectua un desglossament i detall de les partides incloses en el
projecte, concloent-hi que el 71,4 % del projescte es correspon a material a subministrar. En
conseqüència, l’enginyer tècnic municipal informa «l’import del projecte correponent a
subministrament correspon a un 71,4 % de l’import total». Estimant la primera al·legació
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formulada per l’empresa recurrent, procedeix el desistiment de la convocatòria del contracte
que ens ocupa, atès que el règim jurídic aplicat al contracte licitat ha estat incorrecte, al
aplicar-se el d’obres.
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L’art. 155 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) regula el desistiment del
procediment d’adjudicació. En concret:
2..... 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.
4. 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 iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de
licitación. “
Si s’examina l’expedient tramitat es comprova que efectivament es donen els supòsits i
requeriments establerts en el precepte transcrit, és a dir:
-s’efectua la renuncia abans de l’adjudicació. Tal com s’ha fet esmenta en els antecedents
d’aquest informe i es pot comprovar si s’examina el corresponent expedient, ens trobem en
fase de presentació d’ofertes, termini que ha estat suspès amb caràcter cautelar.
-la justificació de la causa motivadora del desistiment, requerida en l’apartat 4 de l’art. 155 –
infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació-, consta en l’informe del tècnic emès per part de l’enginyer tècnic
municipal del servei d’espais públics transcrit anteriorment.
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
“Primer. AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local per resolució
d’Alcaldia núm. 4721, de data 26 d'octubre de 2017, de modificació de la resolució núm.
2.710, de data 25 de juny de 2015, de delegació de determinades atribucions de l’Alcaldia a
favor de la Junta de Govern Local, per a tramitar l’expedient de desistiment de la licitació de
les obres de millora de l’enllumenat públic i adeqüació en eficiència energètica del sector de
Canaletes, a tenor de la previsió establerta en l’art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, atès el règim de sessions ordinàries de l’òrgan de
contractació i la finalització del termini de presentació de proposicions.
Segon. ESTIMAR parcialment les al·legacions formulades per l’empresa ELECTRICITAT
BOQUET, SL contra el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte de les obres de millora de l’enllumenat públic i adequació
energètica del Sector Canaletes, en base a l’informe tècnic emès per part de l’enginyer tècnic
municipal del servei d’espais públics, en el què es conclou que el 71,4 % de les partides
incloses en el projecte esmentat es corresponen a material a subministrar.
Tercer . DESISTIR del procediment relatiu a la convocatòria de licitació efectuada per
l’Ajuntament per a l’execució de les obres de millora de l’enllumenat públic i adeqüació en
eficiència energètica del sector de Canaletes, aprovat per acord de la Junta de Govern Local
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en sessió de data 11 d’octubre de 2017, de conformitat amb la previsió establerta en l’art.
155.4 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, i en base a l’informe emès en data 21 de novembre
per part de l’enginyer tècnic municipal del servei d’espais públics, en el què es justifica el
desistiment del procediment en una infracció no subsanable de les normes de preparació del
contracte, al aplicar el règim jurídic del contrate d’obres.
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Quart . DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la primera
sessió que es celebri.
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL i al
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i COMUNICAR-la al servei d’espai
públic.»
De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.710 de data 25 de juny de 2015,
modificada per resolució d'alcaldia núm. 4.721 de data 26 d'octubre de 2017 de delegació de
l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en determinats regidors i
regidores, la Junta de Govern Local
ACORDA
RESTAR ASSABENTATS de la resolució d’alcaldia núm. 5.125/2017, de data 22 de
novembre de 2017, que s’ha transcrit en la part expositiva d’aquest acord."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

