DECRET DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT NÚM.: X2019001179
TÍTOL: Desistiment del procediment d’adjudicació del contracte del servei de
prevenció aliè de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
1. Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 d’abril
de 2021 es va acordar, entre altres, aprovar l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert simplificat, del contracte administratiu de serveis de prevenció aliè
de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, per import de 19.739,45 € corresponents al valor
estimat del contracte, exempt de l’Impost sobre el Valor Afegit i una durada de dos
anys, més una prorroga de 2 anys més i el 20% de modificacions.
Al mateix temps es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de Prescripcions Tècniques i l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant la
publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament.
2. Atès que el desglós del preu de licitació es troba a l’apartat B.3 del quadre de
característiques del contracte i diu el següent:
El pressupost base de licitació es desglossa d’acord amb els costos directes i
indirectes que a continuació es relacionen.
Import anual

Import contracte
(2 anualitats)

Costos directes:
Costos personal
Revisions mèdiques
Total costos directes

2.090,38
2.145,00
4.235,38

4.180,76
4.290,00
8.470,76

Costos indirectes:
Despeses generals (6%)
Benefici industrial (6%)
Pressupost base
IVA
Total costos indirectes

125,42
125,42
4.486,23
0,00
250,85

250,85
250,85
8.972,45
0,00
501,69

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

4.486,24

8.972,46

Concepte

(*) Les despeses generals i el benefici industrial s’han calculat exclusivament sobre els
costos de personal i no sobre les despeses relatives a les revisions mèdiques.
En qualsevol cas, per a l’estimació dels costos de personal s’han tingut en compte els
mínims establerts en funció del Conveni col·lectiu nacional dels serveis de
prevenció aliens (codi conveni núm. 99017255012008).
Per l’estimació del cost de les revisions mèdiques s’ha tingut en compte un preu
màxim de 55€ per revisió i treballador.
En aquest sentit, el cost del personal assignat a l’execució del contracte, es desglossa,
d’acord amb el següent (cost corresponent a la durada inicial del contracte):

COST
Personal mèdic.
Especialista medicina
del treball

PREU UNITARI MÀXIM (s/sou base)
Nº TREBALLADORS
SOU BASE TOTAL PERSONAL
SEGURETAT SOCIAL (32%)
DESPESES VINCULADES (3%)
TOTAL COSTOS DIRECTES

Perfil professional
Personal mèdic
Auxiliar sanitari
Tècnic PRL

Personal auxiliar
sanitari

440,76
1
440,76
141,04
13,22
595,03

Hores dedicació
30h/anuals
20h/anuals
100h/anuals

174,07
1
174,07
55,70
5,22
234,99

Personal tècnic PRL

933,60
1
933,60
298,75
28,01
1.260,36

1.548,43
1.548,43
495,50
46,45
2.090,38

Cost/hora (o cost conveni)
14,69€
8,70€
9,34€

3. Atès que en data 12 d’abril de 2021 es va publicar l’anunci de licitació per
contractar el servei de prevenció aliè de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, al perfil del
contractant i s’establia que el termini per la presentació de proposicions per participar
en l’expedient de contractació finalitzaria el dia 27 d’abril de 2021
4. Atès que s’ha detectat un error en el càlcul del valor estimat del contracte,
consistent en que no s’ha aplicat l’IVA a l’import corresponent a la seguretat en el
treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball, i
per tant, l’única quota que està excepte d’IVA són els reconeixaments mèdics
preventius.
5. Atès que es tracta d’un error en l’estudi econòmic, imputable a l’administració, que
ha provocat una incorrecta determinació del preu del contracte, i per tant, la seva
modificació té caràcter substancial.
FONAMENTS JURÍDICS
1.

Legislació aplicable:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeo i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en
endavant, LCSP)
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi,
ni estigui derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques;

2. Que l’error apreciat en l’estudi econòmic és imputable a l’administració i ha provocat
la incorrecta determinació del preu del contracte i això comporta una infracció de
l’article 102.3 LCSP que diu el següent : “Los órganos de contratación cuidarán de que
el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta
estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de
fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre
ofertas con valores anormales o desproporcionados.

En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación
de los servicios.”
3. L’article 152 de la LCSP sobre la decisió de no celebrar el contracte i desistiment del
procediment d’adjudicació diu textualment el següent:
“2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en
la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración
empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a
través de los trámites del procedimiento administrativo común.
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decisión.
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 iniciación inmediata de
un procedimiento de licitación.”
Segons aquest article 152 el desistiment del procediment de contractació ha de fundarse en una infracció no corregible de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en l'expedient la
concurrència de la causa. El desistiment del procediment podrà acordar-se per l'òrgan
de contractació abans de la formalització.
Així mateix la Junta Consultiva de Contractació de Galicia JC_GAL_0006/2016 de
29/09/2016, va considerar el següent en el relació al desistiment:
El desistimiento es una forma de finalización del procedimiento que
impone que el ejercicio de la potestad administrativa se fundamente
en la concurrencia de una infracción no enmendable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del proc edimiento de
adjudicación. La jurisprudencia exige que se conecte con la
consecución de un interés público. Por lo tanto la concreción del
desistimiento que puede llevar a cabo el órgano de contratación debe
entenderse circunscrita al uso adecuado de la di screcionalidad en su
formación interpretativa y adaptada, como no puede ser de otra forma,
como elemento jurídico reglado, a respetar la legalidad vigente lo que
exige que las razones del desistimiento se encuentren justificadas en
el expediente y a la notificación del acuerdo a las partes interesadas.”
Atès que s’ha produït una infracció no subsanable de les normes de preparació del
contracte amb la corresponent indeterminació del preu màxim del contracte, produintse per tan una infracció no reparable de les normes de preparació del contracte,
procedeix la desestimació del procediment d’adjudicació i iniciació d’un nou

procediment de selecció del contractista, d’acord amb el que disposa l’article 152
LCSP, tenint en compte que es compleixen tots els requisits exigits en l’esmentat
article.
4. Vist el que disposa l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i
el Decret de l’alcaldia núm. 320 de 8 de juliol de 2019 pel qual es delega a favor de la
Junta de Govern Local la competència per les contractacions i les concessions de tot
tipus quan llur import superiors al 2% dels recursos ordinaris del pressupost i fins al
límit del 10% establert legalment dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, els 6.000.000€, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada
no sigui superior a quatre anys
5. Vist el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic en relació a l’avocació d’assumptes la resolució del quals correspongui
per delegació a altres òrgans.
D’acord amb aquestes consideracions, aquesta alcaldia-presidència,
RESOL
Primer. AVOCAR la competència delegada a la Junta de Govern Local per les
contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import superiors al 2% dels
recursos ordinaris del pressupost i fins al límit del 10% establert legalment dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000€, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, a l’Alcaldessa.
Segon. APROVAR el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de
servei de prevenció aliè de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, de conformitat amb el que
disposa l’article 152 LCSP, per concórrer causa justificativa suficient al apreciar-se una
infracció no subsanable que requereix la modificació de l’estudi econòmic i dels Plecs
de condicions del contracte.
Tercer. DONAR DE BAIXA l’autorització i disposició de la despesa (AD) per un import
total de 19.739,45 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.920.22701
pels exercicis 2021 a 2025 d’acord amb la distribució següent:
2021: 2.691,74 €
2022: 5.383,49 €
2023: 4.934,86 €
2024: 4.486,24 €
2025: 2.243,12 €
Quart. INICIAR un nou procediment de licitació del contracte de servei de prevenció
aliè de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Cinquè. PUBLICAR el present acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.

