Exp. núm. 5724/2019
INFORME DE SECRETARIA
OSCAR BUXERES SOLER, secretari de l’Ajuntament d’Abrera, en compliment del que
estableix l’apartat 8è de la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), en relació amb el que
disposa l’article 3.3 b) del RD 128/2018, de 16 de març, emeto el següent INFORME,
sobre la base dels següents

NORMATIVA APLICABLE
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP):


Arts. 116 i 117 en quant a la incoació i aprovació de l’expedient de contractació.



Arts. 121 i ss. en quant als plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques.



Arts. 156 a 158 en quant a la tramitació per procediment obert.



Disp. Ad. Segona i Tercera en quant a les competències i normes específiques
de contractació en les entitats locals.

-

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública.

-

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

-

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic.

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
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II. Figuren incorporats a l’expedient l’informe justificatiu de la necessitat, els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i la proposta d’acord
per a l’aprovació de l’expedient i la convocatòria de la licitació.
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I. S’ha tramitat expedient de contractació relatiu al contracte administratiu especial per
a la prestació de serveis de perruqueria i estètica del Casal de la Gent Gran; el qual
tindria una vigència de dos anys, amb possibilitat de pròrroga durant dos anys més; un
valor estimat del contracte de 82.375,20 euros i un cànon mínim de 206,00 euros.

INFORMES SECRETARIA

ANTECEDENTS

PRIMERA.- La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques
requereix la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes previstos a l’article 28
de la LCSP i que haurà de ser publicat al perfil de contractant (art. 116 LCSP).
Figura incorporat a l’expedient l’informe justificatiu de la necessitat per a contractar la
prestació dels serveis de perruqueria i estètica als usuaris/es del Casal de la Gent
Gran amb concessió de l’ús privatiu del local destinat a l’explotació d’aquesta activitat,
acreditant-se una relació amb l’objecte del contracte directa, clara i proporcional.

A l’expedient es justifica l’elecció del procediment de licitació, que serà el procediment
obert, el qual s’haurà d’ajustar al que estableixen els articles 156 a 158 LCSP.
El present contracte no es troba subjecte a regulació harmonitzada de conformitat amb
l’establert a l’article 19 de la LCSP.
Als plecs s’estableixen també els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica
o professional que hauran d’acreditar els candidats per a participar en la licitació. No
s’exigeix classificació als participants.
Per altra banda, es defineixen els criteris que es tindran en consideració per a
adjudicar el contracte, establint-se una pluralitat de criteris per tal d’obtenir una millor
relació qualitat-preu. Tots els criteris són avaluables de forma automàtica o mitjançant
fórmula.
Els criteris d’adjudicació es troben vinculats a l’objecte del contracte i es formulen de
manera objectiva, amb ple respecte als principis d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat, sense conferir a l’òrgan de contractació una llibertat de
decisió il·limitada, de conformitat amb l’article 145.5 LCSP.
Es preveuen penalitats en els plec de clàusules administratives particulars conformes
amb l’establert a l’article 192 de la LCSP.
TERCERA.- En relació al tipus contractual, cal advertir que no és pacífic el criteri
respecte d’aquells contractes que, com el que ens ocupa, comporten la prestació o
explotació de serveis dins d’un immoble de titularitat pública.
El criteri dels òrgans consultius i dels tribunals ha anat variant en funció també de les
oscil·lacions del dret comunitari i del dret intern.
Tradicionalment, havia estat molt predominant el criteri en els òrgans consultius de
qualificar aquests contractes com a administratius especials. No obstant, la
progressiva reducció de l’àmbit dels contractes administratius especials, relegats a una
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El termini de vigència del contracte és per un període de 2 anys, prorrogable per dues
anualitats, el que és conforme amb l’establert a l’article 29 de la LCSP.
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En el present contracte s’ha optat per la no divisió de lots, la qual requereix de la
deguda justificació que ha estat realitzada a través de la motivació de l’informe tècnic.

INFORMES SECRETARIA

SEGONA.- Figuren incorporats a l’expedient, així mateix, el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques, els quals s’ajusten al que
estableixen els articles 121 i ss. de la LCSP.

categoria residual, ha fet que alguns optessin per qualificar-los com a contractes de
serveis.
També hi ha qui els qualifica com a contractes patrimonials de concessió demanial (si
tenen per objecte un bé de domini públic) o contractes privats d’arrendament (si tenen
per objecte un bé patrimonial).

«I. En el caso de la atribución de facultades de ocupación y explotación de
inmuebles públicos por particulares, particularmente en el caso de bares y
cafeterías situadas en edificios o instalaciones públicas, la configuración como
contrato de carácter patrimonial o como contrato administrativo depende de la
causa del contrato y, en concordancia con ello, con la fijación de condiciones para
la explotación por parte de la Administración. La finalidad de dar servicio a los
usuarios de la instalación, junto con la fijación de condiciones de prestación, como
las relativas a horarios, servicios, productos o precios, entre otros, son claros
indicios de la naturaleza administrativa del contrato.
II. El régimen jurídico de los contratos administrativos relativos a bares o cafeterías
en edificios o instalaciones públicas ha evolucionado en función de los cambios
producidos en el Derecho comunitario y en el nacional. En la actualidad un contrato
en que la retribución del contratista derive de la explotación del servicio y, en
consecuencia, de los precios pagados por los usuarios, y con transferencia del
riesgo de explotación, es decir, con asunción por el contratista de los riesgos de
oferta, de demanda y de responsabilidad frente a terceros, ha de calificarse como
contrato de concesión de servicios.»
De l’anàlisi de l’expedient es desprèn que l’Ajuntament no pretén només obtenir un
rendiment econòmic del seu patrimoni, sinó que el que pretén és donar un millor servei
als usuaris del casal, establint fins i tot condicions al contractista sobre com s’ha de
prestar el servei (horaris, preus màxims autoritzats, etc...).
Per tant, entenc qui subscriu que el contracte hauria de qualificar-se com a contracte
administratiu i no com a contracte privat (la qual cosa exclouria la possibilitat de
tramitar-lo com a concessió demanial). S’ha de tenir en compte, a més, que la
qualificació del contracte com a administratiu o privat té importants conseqüències en
ordre al seu règim jurídic de conformitat amb els articles 25.2 i 26.2 LCSP. Així, mentre
que els contractes administratius es regeixen íntegrament per la LCSP, els contractes
privats es regeixen, en quant als seus efectes, modificació i extinció, pel dret privat.
Ara bé, si el qualifiquem com a contracte administratiu, s’hauria de determinar quin
tipus de contracte administratiu hem de licitar, la qual cosa tampoc no és fàcil.
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Podem citar, per la seva claredat expositiva, l’Informe 13/2018 de data 30/05/2018 de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó, que arriba a les següents
conclusions:
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No és fàcil, certament, determinar quin és el tipus contractual més idoni i per arribar a
una conclusió cal examinar aspectes com ara el contingut de les clàusules
contractuals, el règim de retribució del contractista, les prerrogatives que es reserva
l’Administració o si hi ha transferència del risc operacional al contractista o no.

INFORMES SECRETARIA

Finalment, amb la nova tipificació del contracte de concessió de serveis en la Directiva
comunitària de contractació i en la nova LCSP, hi ha qui considera que s’han de
qualificar com a concessió de serveis.

Com a particularitats, cal assenyalar que els contractes administratius especials no
estan subjectes a regulació harmonitzada (art. 19.1 LCSP), però sí que serien
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació quan el seu valor estimat
sigui superior a 100.000 € (art. 44.1 LCSP).
Finalment, en quant a la determinació del valor estimat d’aquest contracte, cal recordar
que el citat Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó
estableix:
«El valor estimado del contrato no se establece en función del canon a pagar por el
contratista o de una eventual subvención al funcionamiento a aportar por la
Administración, sino en función del valor del negocio, lo que obliga a estimar el
volumen de facturación, por el tiempo previsto de duración del contrato, más las
eventuales aportaciones de la Administración en suministros eléctricos u otros.»
QUARTA.- Caldrà la fiscalització prèvia de la Intervenció municipal.
CINQUENA.- L’òrgan competent per aprovar l’expedient de contractació, de
conformitat amb la DA Segona de la LCSP, és l’Alcalde, si bé en aquesta Corporació
es troba delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local, i sempre sense
perjudici de la possibilitat d’avocar la competència per part de l’Alcalde-President.

CONCLUSIONS

4

Número: 2020-0008 Data: 28/02/2020

Així les coses, entenc qui subscriu que el tipus contractual més adient seria el del
contracte administratiu especial de l’art. 25.1 b) LCSP, que és la categoria residual o
de tancament dels contractes administratius, la qual cosa permetria subjectar aquest
contracte íntegrament al règim jurídic de la LCSP, atès que prima la idea del servei
sobre la mera rendibilitat patrimonial.
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No obstant, cal tenir present que la LCSP (especialment, en els articles 284 i 285)
estableix unes càrregues burocràtiques absolutament inassumibles per a un ens local
mitjà-petit, amb uns recursos humans i tècnics molt limitats, i absolutament
desproporcionades atès el servei que es pretén contractar (perruqueria del casal
d’avis), la qual cosa fa inviable i desaconsellable la tramitació d’un expedient de
contractació de concessió de serveis.

INFORMES SECRETARIA

D’acord amb el criteri de la Junta Consultiva d’Aragó que hem citat, semblaria que,
tractant-se d’un contracte en el qual la retribució del contractista va íntegrament a
càrrec dels usuaris (i no de l’Administració), podria sostenir-se que es produeix una
transferència del risc operacional cap al contractista, qui en definitiva no té garantit que
la seva activitat d’explotació del servei de perruqueria sigui rendible. Haurà d’assumir
unes despeses d’explotació, els subministraments i a més pagar un cànon a
l’Ajuntament, i els únics ingressos que tindrà vindran dels usuaris. Així les coses, el
tipus contractual més adient seria el de concessió de serveis.
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INFORMES SECRETARIA

Vist l’expedient de contractació tramitat, s’informa favorablement la seva aprovació per
part de l’òrgan competent.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

El secretari,

Oscar Buxeres Soler

