ACORD DE DESISTIMENT
Fets:
En data 25 de novembre de 2019, l’òrgan de contractació de GRAMEIMPULS, SA,
va declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de servei de consultoria per
a l’assistència i auditoria interna del sistema de gestió integrat (lot 1) i servei
d’auditoria externa (lot 2) de GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2019), amb un
termini d’execució de 3 anys (anys 2020, 2021 i 2022), mitjançant el procediment
obert, no harmonitzat, per tal d’adjudicar el contracte de serveis esmentat a l’oferta
amb millor relació qualitat-preu, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual 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 (en endavant, LCSP).
En la mateixa data, GRAMEIMPULS, SA va complir amb les exigències de publicitat,
mitjançant la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant integrat en
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya,
donant un termini fins el dia 10 de desembre de 2019 per presentar les ofertes.
Dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les empreses
següents:
LOT 1:
1. TALLER DE RECURSOS, SLU
2. GRUPO INGERTEC, SLU
3. PRYSMA CONSULTORIA Y TECNOLOGIA, SLU
LOT 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ICDQ INSTITUTO CERTIFICACION, SL
BUREAU VERITAS IBERIA, SLU
IVAC INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, SL
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, SLU
TÜV RHEINLAND IBERICA ICT, SA

En data 19 de desembre de 2019, es va estendre acta de la Mesa de contractació en
la que s’informava que s’havia realitzat la qualificació de la documentació
administrativa del sobre A, admetent-se a la licitació les ofertes presentades i
procedint a l’obertura del sobre B (criteris avaluables objectivament).
En data 8 de gener de 2020, la Secretària de la Mesa de contractació va requerir a
l’empresa GRUPO INGERTEC, SLU (empresa presentada en el lot 1) perquè

justifiqués raonada i detalladament la seva oferta, ja que es considerava que incloïa
valors anormals o desproporcionats.
En data 20 de gener de 2020, l’empresa GRUPO INGERTEC, SLU va presentar
l’informe de justificació de la seva oferta dins el termini atorgat a l’efecte.
En data 30 de gener de 2020, es va reunir la Mesa de contractació perquè la cap
d’organització i recursos humans de GRAMEIMPULS, SA va posar de manifest un
error material que hi havia hagut en la publicació de la convocatòria en el perfil de
contractant, ja que el termini d’execució del contracte no havia de ser pels anys
2020, 2021 i 2022 sinó pels anys 2021, 2022 i 2023.
En data 30 de gener de 2020, la Mesa de contractació va considerar adequat desistir
d’aquest procediment de licitació, ja que ens trobàvem davant d’un canvi substancial
important i les empreses que s’havien presentat a aquesta licitació ho havien fet pels
anys 2020, 2021 i 2022 i no pels anys 2021, 2022 i 2023. Per aquest motiu, es
considerava que no es podia seguir amb l’adjudicació del contracte esmentat, creient
convenient proposar a l’òrgan de contractació desistir de la licitació actual i licitar de
nou amb els canvis esmentats.
Tenint en compte que és inviable, a hores d’ara, abordar l’opció de modificar el
termini d’execució una vegada oberts tots els sobres, es proposa desistir de la
licitació amb número d’expedient 5/2019 per raons d’interès públic, creant una nova
licitació i uns nous plecs reguladors.
Per tot això i atenent als interessos públics la defensa dels quals es desprèn de les
consideracions esmentades, es considera justificada la no celebració del contracte
en el moment de tramitació en que es troba, doncs seria absurd adjudicar una
licitació que ha estat oferta pels licitadors pels anys 2020, 2021 i 2022 quan realment
es tractava d’un error material i GRAMEIMPULS, SA la volia executar pels anys
2021, 2022 i 2023.
Fonaments de dret:
És doctrina consolidada dels tribunals que l’apreciació de les causes d’interès públic
que hagin de motivar la renúncia del contracte són discrecionals sempre que siguin
raonables i que no produeixin discriminació ni arbitrarietat i sense que sigui
necessari que per l’òrgan de contractació s’acrediti de manera exhaustiva la
concurrència de la causa al·legada. En aquest sentit, la Resolució R03 R014/2018
del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Diputació provincial de
Cádiz, entre d’altres.
La possibilitat de no celebració d’un contracte per raons d’interès públic és un
principi bàsic, així com la proporcionalitat de la mesura a adoptar que ha de ser
adequada al fi que la justifica, necessària per assolir-lo i equilibrada, derivant-se per
a l’interès general beneficis superiors als inconvenients que comporta. En aquest
sentit, l’informe 3/2013, de 15 d’octubre, sobre la possibilitat de desistiment d’un
contracte, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat de
Madrid.

L’article 152.2 de la LCSP estableix que la decisió de no adjudicar o celebrar el
contracte o el desistiment del procediment es podrà acordar per l’òrgan de
contractació abans de la formalització.
Per tot això, la Consellera Delegada i el Gerent de GRAMEIMPULS, SA, acorden:
PRIMER.- Desistir del contracte de servei de consultoria per a l'assistència i
auditoria interna del sistema de gestió integrat (lot 1) i servei d'auditoria externa (lot
2) de GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2019).
SEGON.- Ordenar iniciar els tràmits per a l’aprovació d’un nou anunci de licitació al
perfil de contractant de GRAMEIMPULS, SA, tot modificant el termini d’execució
d’aquesta nova licitació pels anys 2021, 2022 i 2023, així com totes aquelles
clàusules que es considerin necessàries dels plecs reguladors, podent-se presentar
a aquesta nova licitació totes les empreses que ho creguin oportú.
TERCER.- Notificar aquest desistiment de la contractació del servei de consultoria
per a l'assistència i auditoria interna del sistema de gestió integrat (lot 1) i servei
d'auditoria externa (lot 2) de GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2019), així com de la
intenció de publicar una nova licitació pròximament al perfil de contractant de
GRAMEIMPULS, SA, a tots els interessats i licitadors ja presentats en aquesta
contractació.
Santa Coloma de Gramenet, a la data de signatura d’aquest document electrònic.

Ana María Muñoz Martínez
Consellera Delegada

Ignasi Rovira i Riera
Gerent

De conformitat amb allò establert a l’apartat 6 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), contra
aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar -en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’haver-ne rebut la
present notificació- recurs d’alçada davant de la Segona Tinenta d’Alcaldessa Executiu de l’Àrea d’economia, serveis interns, treball, universitats,
innovació i transparència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb les facultats delegades per decret número 7304/2019, de
12 de juliol, relatiu al nomenament de tinents d’alcaldia, formació de la Junta de Govern Local i delegacions, en concordança amb l’article 121 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini màxim per dictar i notificar la
resolució del recurs serà de tres mesos. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha dictat una resolució, es pot entendre desestimat el
recurs. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la seva notificació. Contra la
desestimació tàcita del recurs es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. No
obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

