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Unitat Administrativa: Servei de Contractació
Assumpte: Declarar desert la licitació
Referència expedient: SER_OBE_2022_0010

DECRET D’ALCALDIA
Sra. JORDINA FREIXANET I PARDO, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Lleida

Antecedents de fet
Segons Decret d’Alcaldia, de data 22 de març de 2022, es va aprovar Plec de Clàusules Administratives
Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeix la contractació del Servei de promoció de l’acció
comunitària als barris, tramitació ordinària mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, per un import de: 104.723,48€ + 21.991,93€ d’IVA (21%) (Total: 126.715,41€) i amb una
durada d’un any.
En data 29 de març de 2022 es va publicar la licitació al Perfil del contractant, finalitzant el termini de
presentació d’ofertes el dia 14 d’abril de 2022 a les 13:00 hores.
Vist el certificat emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics, en data 14 d’abril de 2022,
on hi consta que un cop exhaurit el termini de presentació d’ofertes s’han presentat les empreses
següents:
– DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES SCCL
– FUNDACIO PERE TARRES
Vist l’informe de la Cap d’Acció Participativa de la regidoria de Participació, signat en data 30 de maig
de 2022 i que literalment diu:
“[...]
Un cop aplicats els criteris de valoració a les dues ofertes presentades, s’atorguen les següents puntuacions:
Puntuació Fundació Pere Tarrés
Puntuació
Fundació Pere Tarrés

CRITERIS

Observacions

CRITERIS SUBJECTIUS. FINS A UN MÀXIM
DE 20 PUNTS
1. Metodologia i organització en el desenvolupament del
servei objecte del contracte. Fins a 20 punts.

5,50 punts

a) Proposta d'una metodologia de treball en relació a
l'objecte del contracte. Fins a 10 punts

5,50 punts

Detall metodològic de cadascuna de les tasques a
desenvolupar. 2 punts

2

Amb la metodologia emprada es fixen objectius molt
vàlids per a l'acció comunitària.

Indicadors respecte als resultats esperats. 2 punts

2

Indicadors suficients respecte a les activitats i
les accions concretes proposades.

0,50

Es valora l’organigrama però no entra ni
aporta el detall del que seria la coordinació
amb l’equip de treball.

Detall del suport en l’organització a les entitats de cada barri i
consells de Zona . 2 punts

1

No aprofundeix en la realitat local i tampoc
amb les necessitats reals vinculades amb
els consell de Zona dels 3 barris.

Detall dels enfocs metodològics aplicats en gènere, drets humans
i Objectius de Desenvolupament Sostenible. 2 punts

0

No es valoren ja que es troben al full 19

b) Proposta de realització d'un calendari de les activitats objecte
del contracte. Fins a 10 punts.

0 punts

La claredat en la proposta d’un calendari de treball i la viabilitat
de les propostes d’activitats amb les entitats de cada barri. 4 punts

0

Detall de la coordinació interna de l’equip de treball comunitari.
2 punts

No es valora ja que es troba al full 24
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Detall de la programació de l’equip de treball que desenvoluparà
l’acció. 3 punts

0

No es valora ja que es troba al full 29

Proposta de programació de reunions amb el diferent teixit
associatiu de cada barri i de formacions que han de dur a terme
amb les entitats. 3 punts

0

no es valora ja que es troba al full 31

Atès que al Plec de Clàusules Administratives Particulars es demanava que el document respecte a la metodologia
i organització en el desenvolupament del servei objecte del contracte no havia de superar els 16 fulls no s’ha pogut
valorar tots els criteris establers amb el resultat final de 8 punts.
Atès que segons el PCAP no continuarà el procés de valoració d’ofertes respecte d’aquelles que no superin els 10
punts en l’apartat corresponent a la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor i tenint com a llindar
mínim de puntuació els 10 punts s’informa que Fundació Pere Tarrés no ha superat el procés de valoració dels
criteris subjectius i, per tant, resta exclosa de la licitació.
Puntuació Cooperativa Disseny Integral de Projectes (DIP)
Revisat el sobre B presentat per la Cooperativa Disseny Integral de Projectes (DIP) es constata que en aquest
Annex, en el qual es valoren els criteris de valoració subjectius, s’han descrit de forma explicita e inequívoca les
propostes per als criteris objectius (ANNEX I) respecte a la formació per a totes les persones treballadores adscrites
al contracte, a l’ampliació de les propostes de formació/reunions i la implementació d’eines que es detallen al Plec
de Condicions Administratives Particulars diligenciat en data 22 de març de 2022.
Atès que aquesta descripció dels criteris d’adjudicació avaluables automàticament en el sobre B és motiu d’exclusió
d’aquesta licitació de la COOPERATIVA DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES (DIP), segons consta en l’apartat
11.11 del PCAP que literalment diu:” Cal tenir en compte que, en aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta
econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que,
per tant, s’ha d’incloure en el Sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de
les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració
objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.”
Per tot això proposo:

1.

Declarar deserta aquesta licitació SER_OBE_2022_0010 corresponent als Serveis de Promoció de l’Acció
Comunitària als Barris, atès que s’han exclòs les 2 empreses licitadores: FUNDACIÓ PERE TARRES i
COOPERATIVA DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES (DIP) al no superar cap de les 2 empreses la
valoració del sobre B

2.

Alliberar les autoritzacions de despesa (A/) corresponents al pressupost de licitació.

[...].”

Vista l’acta de la Mesa de Contractació del dia 3 de juny de 2022, relativa a la lectura de l’informe de
valoració del sobre B, on s’acorda, d’acord amb l’informe de la Cap d’Acció Participativa de la regidoria
de Participació, signat en data 30 de maig de 2022, excloure les ofertes presentades per les empreses
DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES SCCL i FUNDACIO PERE TARRES a la licitació del Servei de
promoció de l’acció comunitària als barris, i declarar DESERTA la licitació.
Vista l’anul·lació d’Autorització (A/) de la despesa, per import de 68.637,51€, amb abonament a la
partida 14.9240.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2022.
Vista l’anul·lació d’Autorització (A/) de la despesa, per import de 58.077,90€, amb abonament a la
partida 14.9240.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2023.

Fonaments de dret
Vistos els articles 150 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, per la que s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic.
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Procedeix l’aplicació, “a sensu contrari” de l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que
estableix que “l’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible, d’acord amb els criteris que figuren al plec. D’aquest precepte es després que
l’òrgan de contractació podrà declarar deserta una licitació bé quan no s’hagin presentat ofertes, bé quan aquestes
no siguin admissible conforme als plecs”.

Considerant les delegacions fetes, en matèria de Contractació, segons la resolució Primera.C.1) del
Decret-Alcalde de data 28 de juny de 2019.
Fent us de la delegació de les competències de l’Alcaldia en matèria de Contractació, feta pel MI Sr.
Alcalde segons Decret-Alcalde de data 2 d’agost de 2019.

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’informe de la Cap d’Acció Participativa de la regidoria de Participació, signat en
data 30 de maig de 2022, en el que proposa excloure les ofertes presentades per les empreses
DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES SCCL, amb CIF F67465054 i FUNDACIO PERE TARRES, amb
CIF R5800395E, a la licitació del Servei de promoció de l’acció comunitària als barris, i declarar
DESERTA la licitació.
SEGON.- Excloure les ofertes presentades per les empreses DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES
SCCL, amb CIF F67465054 i FUNDACIO PERE TARRES, amb CIF R5800395E, a la licitació del Servei
de promoció de l’acció comunitària als barris, atès que, les ofertes presentades no compleix l’establert
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques.
TERCER.- Anul·lar l’Autorització (A/) de la despesa, per import de 68.637,51€, amb abonament a la
partida 14.9240.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2022.
Anul·lar l’Autorització (A/) de la despesa, per import de 58.077,90€, amb abonament a la partida
14.9240.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2023.
QUART.- Declarar deserta la licitació del contracte del Servei de promoció de l’acció comunitària als
barris, d’acord amb l’informe de la Cap d’Acció Participativa de la regidoria de Participació, signat en
data 30 de maig de 2022.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i publicar-ho al Perfil del Contractant.
Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en dona fe.
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