R/N: JU/CP00037 JU-2021-202

RESOLUCIÓ D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS ELÈCTRICS AL DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA JU-2021-202

Expedient

JU-2021-202

Modalitat

Unitat
promotora

Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

Subministrament de materials elèctrics al Dep. de Justícia

Tipus

Contracte Públic

Subministraments

Antecedents
1. En data 6 d’abril de 2021 es signa la resolució d’inici d’expedient GEEC JU-2021202.
2. En data 30 de juny de 2021 es dicta la resolució d’aprovació de l’expedient
esmentat.
3. En data 9 d’agost de 2021 es publica l’anunci de licitació de l’expedient referit.
4. En data 27 de desembre de 2021 se signa resolució d’adjudicació.
5. En data 28 de desembre de 2021 es fiscalitza per part de la Intervenció Delegada el
document de disposició de crèdit i es notifica la resolució d’adjudicació als
adjudicataris.
6. El termini d’execució previst és de 8 mesos (des de l’1 de maig de 2021 fins el 31 de
desembre de 2021).
7. L’expedient està dividit en 6 lots, respecte dels quals les empreses adjudicatàries
han estat les següents:
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8. En data 29 de desembre de 2021 el Coordinador Executiu Pla Inversions de la
Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis emet un informe on proposa
l’ampliació del termini d’execució per executar el mateix fins al 31 de març de 2022,
d’acord amb l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de
Sector Públic, atès que a la data en què s’ha notificat la Resolució d’adjudicació de
l’expedient JU-2021-202, el termini necessari per a l’execució del mateix i les
manifestacions de les empreses, es considera acreditat que no és imputable als
contractistes la impossibilitat d’executar aquest contracte durant l’exercici 2021.

9. En data 29 de desembre de 2021 l’assessoria jurídica del Departament de Justícia
emet un informe on fa les següents consideracions:
-Que segons es desprèn dels antecedents exposats, l’execució efectiva dels
contractes ha esdevingut materialment impossible dins dels terminis inicialment
previstos en els plecs (fins al 31/12/2021) com a conseqüència del retard en què ha
incorregut l’Administració en acordar la seva adjudicació (per Resolució de 27 de
desembre de 2021, notificada el 28 de desembre de 2021).
- Que el retard és imputable exclusivament a la mateixa Administració i que les
empreses adjudicatàries poden veure frustrades, com a conseqüència d’això, les
expectatives legítimes que l’acte jurídic d’adjudicació ha generat en favor seu, amb els
perjudicis econòmics consegüents.
- Que la possibilitat d’ampliar el termini d’execució dels contractes de subministrament
està prevista de forma expressa a l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes de Sector Públic (LCSP), per al supòsit de retard en l’execució del
contracte per motius no imputables al contractista i quan aquest s’ofereixi a complir els
compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, supòsit en el qual l’òrgan de
contractació li ha de concedir l’ampliació sol·licitada, que serà, almenys, igual al temps
perdut, a no ser que el contractista en demani un de menor. El mateix precepte
estableix que el “responsable del contracte ha d’emetre un informe en el qual es
determini si el retard es va produir per causes imputables al contractista.”
- Que s’ha produït un retard en l’adjudicació dels contractes –per raons imputables
exclusivament a l’Administració- que fan materialment impossible que els contractistes
executin el contracte dins els terminis establerts en els plecs, circumstància que els
abocarà a incórrer en un retard en el compliment del contracte, per causes òbviament
no imputables a ells. I consta, a més, un informe de la SGPOS en el qual es posa de
manifest que el retard no s’ha produït per causes imputables als adjudicataris.
- Que ateses les consideracions precedents, i en ares dels principis d’equitat i bona fe
contractuals, es considera legalment viable que l’òrgan de contractació acordi una
ampliació del termini d’execució dels contractes, si bé, caldria que la formalització dels
contractes es fes efectiva abans que finalitzi el termini de vigència dels contractes
establert als plecs de bases (és a dir, abans del 31 de desembre de 2021), ja que,
d’acord amb l’article 36.1 de la LCSP, els contractes es perfeccionen –i per tant,
produeixen efectes- amb la formalització.
- Que una vegada formalitzats els contractes (abans de la data esmentada), l’òrgan de
contractació pot dictar una resolució motivada amb la qual acordi l’ampliació del termini
per a la seva execució.
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10. En data 29 de desembre de 2021, ambdues adjudicatàries fan arribar signades al
Departament de Justícia les acceptacions de la resolució d’adjudicació del contracte,
que se’ls va notificar en data 28 de desembre de 2021.

Fonaments de dret
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposa l’article 195.2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol de les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RESOLC:

1. Ampliar el termini d’execució per executar el mateix fins al 31 de març de 2022,
d’acord amb l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
2. Notificar la resolució als adjudicataris. Contra aquesta resolució, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’acte impugnat, de conformitat
amb allò que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i en l’article 211.4
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. Alternativament es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant l’òrgan
jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des de la
notificació de l’acte impugnat, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri procedent.

Per delegació. Resolució de la secretària general
de Justícia de 13.03.21 (DOGC de 16.04.21)

Directora de serveis

