DECRET DE L’ALCALDESSA ACCIDENTAL
Fets
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2022 va aprovar,
entre d’altres, l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat i tramitació
ordinària, del contracte el servei de confecció del cens genètic de gossos de les Franqueses del
Vallès, a través de l’ADN i identificació de l’animal a partir d’una mostra biològica (excrement,
femta, etc.)

“Antecedents
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2022 va
aprovar, entre d’altres, l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat i
tramitació ordinària, del contracte el servei de confecció del cens genètic de gossos de les
Franqueses del Vallès, a través de l’ADN i identificació de l’animal a partir d’una mostra
biològica (excrement, femta, etc.)
Segon.- L’empresa ADNCANINO, SL, ha presentat recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Com a conseqüència del recurs especial en matèria de contractació esmentat en
l’antecedent segon, el Tribunal Català de Contractes ha incoat expedient N-2022-0352, i
ha requerit a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès perquè aporti tot un seguit de
documentació amb la finalitat que l’esmentat tribunal pugui resoldre el recurs.
Quart.- l’empresa recurrent fonamenta el seu recurs en el sentit que s’està tramitant un
procediment obert simplificat, en el qual, la puntuació que es pot obtenir, com a màxim
és de 170 punts, segons el següent detall:
-

Puntuació màxima corresponent a criteris avaluables mitjançant un judici de valor:
50 punts
Puntuació màxima corresponent a criteris automàtics: 120 punts
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DECRET

Quart.- VIST l’informe jurídic emès, del qual es desprèn que el procediment de contractació
incoat per aquest ajuntament pateix una infracció no subsanable de les normes reguladores
del procediment d’adjudicació:
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Tercer.- Com a conseqüència del recurs especial en matèria de contractació esmentat en
l’antecedent segon, el Tribunal Català de Contractes ha incoat expedient N-2022-0352,i ha
requerit a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès perquè aporti tot un seguit de
documentació amb la finalitat que l’esmentat tribunal pugui resoldre.
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Segon.- L’empresa ADNCANINO, SL, ha presentat recurs especial en matèria de contractació
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Efectivament, tal i com i diu l’empresa recurrent, en el procediment obert simplificat, la
puntuació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor no pot ser superior al 25
% de la puntuació total, de conformitat amb l’article 159.1.b) de la LCSP.
En el cas que ens ocupa, el plec de clàusules administratives particulars atorga més del
25% del total de la puntuació a criteris avaluables amb un judici de valor, la qual cosa,
suposa una infracció d’allò previst en l’article 159 LCSP.
Fonaments jurídics:

El sotasignat opina que s’ha de procedir al desistiment del procediment de licitació per
procediment obert simplificat i tramitació ordinària, del contracte el servei de confecció
del cens genètic de gossos de les Franqueses del Vallès, a través de l’ADN i identificació
de l’animal a partir d’una mostra biològica (excrement, femta, etc.), aprovat per acord
de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2022, pels motius
que s’han expressat anterior”
Fonaments jurídics
Primer.- L’alcalde va delegar en la Junta de Govern Local les atribucions en matèria de
contractació que a continuació es diran, mitjançant Decret 1725/2019 de 18 de juny de 2019:
“Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de concessions d’obres, concessions de serveis, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada, excepte els contracte menors.”
Segon.- L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
estableix que els òrgans podran avocar les competències.
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Conclusions

DECRET

Segon.- En opinió del sotasignat, l’errada en l’elecció del procediment de contractació és
una infracció no subsanable de les normes reguladores del procediment d’adjudicació
que, inevitablement, ha de comportar el desistiment del procediment d’adjudicació del
contracte per a la prestació del servei de confecció del cens genètic de gossos, per
procediment obert simplificat.
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Primer.- L’article 152.4 LCSP estableix que el desistiment del procediment haurà d’estar
fonamentat en una infracció no subsanable 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. També adverteix que el desistiment no impedirà la iniciació
immediata d’un procediment de licitació.

Tercer.- L’alcalde, mitjançant decret 2022-1719 de 20 de juny de 2022, va resoldre delegar
l’exercici de les atribucions de l’alcaldia, durant el període comprès entre els dies 1 i 7 d’agost
de 2022 a la quarta tinenta d’alcalde.
AQUESTA Alcaldessa accidental, en exercici de les competències que m’han estat conferides
per la delegació efectuada per resolució de l’alcalde número 2022-1719 de data 20 de juny
RESOLC

Segon.- DESISTIR del procediment de licitació del contracte de serveis de confecció del cens
genètic de gossos de les Franqueses del Vallès, a través de l’ADN i identificació de l’animal a
partir d’una mostra biològica (excrement, femta, etc.), per procediment obert simplificat, el
qual va ser aprovat per acord de Junta de Govern Local del dia 14 de juliol de 2022.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Tribunal Català de Contractes i a l’empresa
ADNCANINO, SL.

Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se
celebri.
Així ho mana i signa l’alcaldessa accidental, senyora Marta Reche Lavado, davant meu, la
secretària, que en dono fe.

DECRET

Quart.- DEIXAR SENSE EFECTE l’anunci publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, el qual fa referència a aquest procediment de licitació. .
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Primer.- AVOCAR puntualment les competències delegades per l’Alcaldia mitjançant Decret
1725/2019 en la Junta de Govern Local, en matèria de contractació.
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Les Franqueses del Vallès, document signat electrònicament al marge.

