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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE MISSATGERIA I
CORRESPONDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
Antecedents
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 14 de maig de 2019, va aprovar
l’expedient de contractació del servei de missatgeria i correspondència de
l’Ajuntament de Manresa, dividit en tres lots, a tramitar mitjançant procediment
obert.
L’anunci d’aquesta licitació es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea
el dia 20 de maig de 2019 i en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Manresa en la mateixa data. Així mateix, el termini per presentar ofertes
acabava el dia 19 de juny de 2019.
II. La clàusula 26a del plec de clàusules administratives preveu els criteris
d’adjudicació d’aquest contracte per tots tres lots: reducció i aplicació de
descomptes als preus unitaris d’algunes trameses i la remuneració del personal
adscrit a l’execució del contracte d’acord amb el salari mínim de ciutat.
Aquests criteris no s’ajusten al contingut de l’article 145, paràgraf quart, de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP en
endavant).
III. L’alcalde president, mitjançant resolució del dia 30 de maig de 2019, ha
suspès, amb caràcter cautelar, el termini de presentació d’ofertes del
procediment de licitació del servei de missatgeria i correspondència de
l’Ajuntament de Manresa.
IV. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un
informe jurídic el dia 31 de maig de 2019.
Consideracions jurídiques
1. Criteris d’adjudicació. Tal i com s’ha indicat en l’antecedent segon, els criteris
d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives no s’ajusten a les
previsions de l’article 145.4 de l’LCSP, segons el qual:
/... En els contractes de serveis de l’annex IV, així com en els contractes
que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris
relacionats amb la qualitat hauran de representar, almenys, el 51% de la

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

puntuació assignable en la valoració de les ofertes, sense perjudici d’allò
previst en l’apartat 2.a) de l’article 146.
Revisat el contingut d’aquest precepte s’adverteix que si bé els serveis postals
no són serveis intel·lectuals, ni serveis d’enginyeria i arquitectura, sí que es
troben relacionats a l’annex IV de l’LCSP (grup “serveis de correus”),
circumstància que obliga, en virtut d’aquesta disposició, a que la qualitat del
servei representi, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable a la
valoració de les ofertes.
2. Desistiment del procediment d’adjudicació. D’acord amb l’article 152 de
l’LCSP, en el cas que l’òrgan de contractació desisteixi del procediment
d’adjudicació o decideixi no adjudicar o celebrar el contracte pel que s’hagi
efectuat la corresponent convocatòria, ho notificarà als candidats o licitadors.
La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte o el desistiment del
procediment podrà acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la
formalització. I només podrà adoptar-se per raons d’interès públic degudament
justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova
licitació del seu objecte mentre subsisteixin les raons al·legades per fonamentar
la decisió.
El desistiment del procediment s’ha de fonamentar en una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació, havent de justificar-se a l’expedient la concurrència
de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació d’un nou procediment de
licitació.
Així doncs, el desistiment és una potestat de l’òrgan de contractació que
comporta una forma de finalització unilateral del procediment de selecció del
contractista, acordada amb caràcter previ a l’adjudicació. El fonament de
l’aplicació d’aquesta figura parteix de la concurrència d’una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte. A diferència de la
renúncia, el desistiment no impedeix l’inici d’un nou procediment de licitació ja
que en ell no es produeix una desaparició sobrevinguda de la necessitat de
contractar sinó un mer defecte de tramitació que impedeix avançar o concloure
el procediment.
Així doncs, a la vista del defecte detallat en la consideració jurídica primera
d’aquest acord, l’Ajuntament de Manresa ha de desistir del procediment de
licitació del servei de missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de
Manresa. També serà necessari adaptar els criteris d’adjudicació recollits en
els plecs en el nou expedient.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per desistir del procediment és, com a
òrgan de contractació, l’alcalde president, de conformitat amb la disposició
addicional segona de l’LCSP.
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Tanmateix, per resolució número 5.774, del dia 19 de juny de 2015, publicada
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 3 de juliol de 2015,
aquesta competència es va delegar en la Junta de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Desistir del procediment de licitació del servei de missatgeria i
correspondència de l’Ajuntament de Manresa, dividit en tres lots, atesa
l’existència d’errades no esmenables en els criteris d’adjudicació previstos en el
plec de clàusules administratives i que s’han indicat anteriorment. El
desistiment no impedirà l’inici d’un nou procediment.
SEGON. Publicar aquest desistiment en els mateixos mitjans emprats en
l’anunci de licitació.
No obstant això, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que consideri més
adient.
El regidor delegat d’Hisenda i Organització
Josep Maria Sala Rovira.
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