Expedient núm.: CONT2100068
Informe dels Serveis Tècnics i Jurídics
Procediment: Desistiment del procediment de licitació
Assumpte: Desistiment del procediment de licitació del contracte del servei per a
desenvolupar el projecte socioeducatiu “centre obert les tres moreres” per a
menors en seguiment dels serveis socials municipals.
Antecedents:
En data 24 d’agost de 2021 la Cap de la Unitat de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Castellar del Vallès va emetre l’informe justificatiu sobre la necessitat de
contractar el servei servei per a desenvolupar el projecte socioeducatiu “centre
obert les tres moreres” per a menors en seguiment dels serveis socials municipals.
En data 19 d’octubre de 2021 es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local
l’iniciar la licitació del servei per a desenvolupar el projecte socioeducatiu Centre
Obert Les Tres Moreres per a menors en seguiment dels Serveis Socials municipals
mitjançant un procediment obert, tramitació ordinària, (núm. referència
CONT2100068).
En el decurs del període de licitació del procediment de contractació del servei
descrit anteriorment s’ha observat un error en l’aplicació del conveni col·lectiu arran
del qual s’ha realitzar l’estudi de costos salarials d eles persones ocupades per a
l’execució del contracte i, per tant, d’acord amb el qual s’ha establert el pressupost
base de licitació.
D’acord amb l’objecte del contracte el conveni col·lectiu aplicable és el Conveni
col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres
en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm.
79002575012007), tal com s’estableix en l’article 2.
Atès que l’aplicació dels costos salarials del conveni anteriorment esmentat implica
l’alteració dels càlculs del pressupost base de licitació, la qual cosa suposa una
infracció no subsanable.
Com a responsable del contracte proposo:
PRIMER.- El desistiment del procediment de licitació iniciat per la contractació del
servei per a desenvolupar el projecte socioeducatiu Centre Obert Les Tres Moreres
per a menors en seguiment dels Serveis Socials municipals mitjançant un
procediment obert, tramitació ordinària, (núm. referència CONT2100068).
SEGON.- L’inici immediat d’un nou expedient de contractació amb el mateix objecte
i amb les rectificació corresponents.
Fonaments de dret:
PRIMER.- En virtut de l’article 100.3 de la LCSP en els contractes en què el cost
dels salaris de les persones ocupades per a la seva execució formin part del preu
total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de forma desglossada i

amb desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials estimats a
partir del conveni laboral de referència.
SEGON.- D’acord amb l’article 2 del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya
d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys
2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).
TERCER.- L’article 152.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), estableix que 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.
QUART.- D’acord amb l’article 152.4 de la LCSP el desistiment de procediment
haurà d'estar fundat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar
en l'expedient la concurrència de la causa.
CINQUÈ.- De conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1.u) del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en virtut de la disposició addicional segona de la
LCSP, la competència correspon a l’alcalde, tanmateix, aquesta ha estat
delegada, mitjançant el decret d’Alcaldia 735/2019, de 17 de juny, a la Junta de
Govern Local.
Conclusions jurídiques:
En vista dels antecedents descrits, de la documentació continguda a l’expedient i de
les disposicions aplicables, no s’aprecia objecció per a la prossecució de la
tramitació en ordre al desistiment del procediment d’adjudicació del contracte, i
com a conseqüència s’informa favorablement aquesta, d’acord amb els
requeriments indicats abans.
El que s’informa als efectes que s’escaiguin, a reserva d’un altre criteri millor
fonamentat en Dret i sens perjudici que l’òrgan competent resolgui allò que
consideri més pertinent.
Signat digitalment en la data que consta en la signatura

