Ecologia Urbana
Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics

Exp.: 20190005
Cte: 18005053
Serveis de manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la
ciutat de Barcelona durant el període (octubre 2019 - setembre 2021), amb mesures de
contractació pública sostenible
En relació a la proposta de desistiment del contracte de referència, la secretària delegada que a sota
signa emet el següent
INFORME
I. D’acord amb l’informe emès el 17 d’abril de 2017 per la Sra. Isabel Montane Mur, cap del
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat es va incórrer en diferents errors en la
documentació que regeix la licitació, això és el PCAP, les informes tècnics i el Plec Tècnic, en relació
a:
a. PPT, pàgina 19: pel que fa a l’equip mínim del servei, hi ha una errada en el nombre
d’oficials de 1a en el Lot 2.
b. PCAP, clàusula 2 – pàgina 4: pel que fa a l’equip mínim del servei, es recull l’errada
mencionada anteriorment en el PPT
c. PCAP, clàusula 10 – pàgina 12: en la taula corresponent al 1.2, hi ha una errada que
prové de l’informe tècnic.
d. PCAP, clàusula 10 – pàgina 13: en el punt 2 “per l’ús del vehicle elèctric”, hi ha una
errada que prové de l’informe tècnic
e. En l’oferta que es conté al PCAP, no es fa constar el criteri objectiu de Millora
tecnològica del control i seguiment del sistema de protecció elèctrica (1.4), no estant
inclòs, un dels criteris objectius per poder efectuar correctament l’oferta per part dels
licitadors.
II. L’article 152 de la LCSP estableix que el desistiment haurà d’estar fonamentat en una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació, i s´haurà de justificar a l’expedient la concurrència de la causa. El desistiment no
impedirà la iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
III. En aquest sentit, el procediment de licitació es va publicar al perfil l’ 1 d’abril de 2019 i al DOUE el 3
d’abril de 2019 atorgant un termini de 35 dies naturals.
IV. D’acord amb el que indica l’informe tècnic, s’hauria comés una infracció en les normes reguladores
del procediment d’adjudicació, en tant que s’havia previst valorar un criteri havent informat
erròniament dels paràmetres que es tindrien en compte per atorgar la puntuació dels criteris sotmesos
a un judici de valor. En l’apartat 1.2 de la clàusula 10 del PCAP, hi ha un error en el criteri de
valoració a la tercera columna de la taula de valoració. El criteri correcte es “proposta idònia, baix
augment de la freqüència i metodologia no desenvolupada”. L’error ha estat ometre “no” en
“metodologia no desenvolupada”, donant un sentit completament diferent del que es proposa valorar.
Addicionalment també hi ha un error en els criteris objectius al haver estat proposat que es valorés un
vehicle amb una càrrega errònia. L’error ha consistit en posar 600m3 en lloc de 6m3. També existeix,
un error en l’equip mínim de persones destinades a l’execució del contracte, error però que no
modifica l’import del contracte. En relació a les categories professionals indicades en la clàusula 2 del
PCAP, hi ha un error en el nombre d’oficials 1a (grup 5). S’indica un total de 34 i la xifra correcte és
36.
Addicionalment hi ha un error en l’oferta que es conté al PCAP, ates que no es fa constar el criteri
objectiu de Millora tecnològica del control i seguiment del sistema de protecció elèctrica (1.4.

V. Així però, en tant que ha estat informat pel servis tècnics municipals que son errors no esmenables
que determinen els criteris d’adjudicació i que poden inferir en la realització de les ofertes per part
dels licitadors, i en la intenció de presentar-se al present procediment de contractació per part dels

potencials licitadors i en tant que la formulació dels criteris d’adjudicació es considera un element
essencial del procés d’adjudicació, i que els esmentats errors poden incitar a la confusió i la poca
transparència en el procés, procedeix el desistiment del present procediment sens perjudici d’iniciar
de nou el procediment de licitació oportú d’acord a l’establert a l’informe tècnic i a l’article 152 de la
LCSP.
D’acord amb l’exposat, s’informa favorablement la proposta de desistiment del contracte, que
haurà de resoldre l’òrgan de contractació, en aquest cas, la Comissió de Govern, per delegació
d’Alcaldia de 9 de març de 2018.
Barcelona, a 17 d’abril de 2019
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