EXP. NÚM. SE110102HO2021011
CONTRACTACIÓ DE: Servei de conservació i manteniment dels elements que
composen les zones enjardinades de sis campus territorials de la Universitat
Politècnica de Catalunya per als exercicis 2021 a 2023, desglossat en sis lots:
Campus Nord, Campus Sud i Campus Diagonal-Besòs, Manresa, Sant Cugat,
Terrassa, Vilanova i Baix Llobregat –PMT.
RESOLUCIÓ NÚM. 514/21
FETS
Primer. Que mitjançant resolució número 371/2021 de data 16 de març de
2021, es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques, per les quals es regiria la contractació del servei de
conservació i manteniment dels elements que composen les zones enjardinades
de 6 campus territorials de la Universitat Politècnica de Catalunya, desglossat
en sis lots: Lot 1: Campus Nord, Campus Sud i Campus Diagonal-Besòs, Lot 2:
Manresa, Lot 3: Sant Cugat, Lot 4: Terrassa, Lot 5: Vilanova i Lot 6: Baix
Llobregat –PMT.
Segon. Que l’esmentada licitació va ser anunciada, en data 19 de març de
2021 a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública (perfil del contractant
de la UPC) i a la Plataforma de Contractació Electrònica de Vortal.
Així mateix, va ser anunciada en data 23 de març de 2021 al Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE)
Tercer. Que en data 15 d’abril de 2021, es va rebre, a través del Registre de la
UPC, amb número de registre d'entrada UPC-1-2021-014538-2, recurs especial
davant el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales interposat
per la “ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VERDE (en endavant, ASEJA), contra la memòria justificativa i els plecs que han
de regir el servei de conservació i manteniment dels elements que composen
les zones enjardinades de sis campus territorials de la Universitat Politècnica de
Catalunya per als exercicis 2021 a 2023, desglossat en sis lots, expedient UPC
número SE110102HO2021011.
Quart. Que d’acord amb l’informe del Servei d’Infraestructures de la UPC, de
data 16 d’abril de 2021, en el qual es fa una valoració de les al·legacions
presentades per ASEJA,, considera necessari desglossar adequadament el
Pressupost base de licitació (PBL) en els Plecs i memòria justificativa i
reconsiderar, si escau, les dades a partir de les quals s’ha calculat el PBL i el
Valor estimat del contracte (VEC)
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FONAMENTS DE DRET
Previ. Tot i que el recurs especial s’interposa per la recurrent davant el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, en comptes de davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que és el tribunal competent,
tal i com s’estableix en la clàusula 37.1 de Plec de clàusules administratives
particulars, es considera necessari procedir a analitzar, en atenció als principis
que regeixen la contractació pública, s’hi s’ha produït una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d'adjudicació.
Primer. Que segons es desprèn de l’Informe del Servei d’Infraestructures de la
UPC, de data 16 d’abril de 2021, en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, en l’apartat C i D del quadre de característiques del contracte,
s’estableix un pressupost base i un valor estimat que han de ser reconsiderats,
en el sentit de desglossar adequadament el Pressupost base de licitació en els
Plecs i memòria justificativa , i reconsiderar, si escau, les dades a partir de les
quals s’ha calculat el PBL i el VEC.
Que el desglossament de les xifres que conformen el pressupost base de
licitació i la possible reconsideració de les mateixes, i en conseqüència, del
Valor Estimat del Contracte i de la memòria justificativa, poden suposar una
modificació substancial dels termes d’aquesta licitació, motiu pel qual es
considera que no procedeix una esmena, doncs s’ha produït una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte
Segon. Que d’acord amb el que estableix l’art. 152 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic,
“4. El desistiment del 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. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un procediment de
licitació.”
Tercer.- Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i les facultats, que com a òrgan de contractació, m’atorga l’article 173
dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats mitjançant
l’Acord GOV/43/2012, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la UPC i
es disposa la publicació del seu text íntegre (publicat en el DOGC núm. 6140,
d’1 de juny de 2012; correcció de dades, DOGC núm. 6257, de 20 de novembre
2012).
Per tot això,
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HE RESOLT,
1.- Desistir del procediment de contractació núm. SE110102HO2021011, per al
servei de conservació i manteniment dels elements que composen les zones
enjardinades de 6 campus territorials de la Universitat Politècnica de Catalunya,
desglossat en sis lots, i en conseqüència deixar sense efecte la resolució núm.
371/2021 d’iniciació i aprovació de l’expedient, de data 16 de març de 2021,
donat que s’ha de desglossar adequadament el Pressupost base de licitació en
els Plecs i memòria justificativa, i reconsiderar, si escau, les dades a partir de
les quals s’ha calculat el PBL i el VEC
2.- Deixar sense efecte la convocatòria de la licitació del contracte que va ser
publicada en data 19 de març de 2021 a la Plataforma Electrònica de
Contractació Pública (perfil del contractant de la UPC) i a la Plataforma de
Contractació Electrònica de Vortal, així com la publicada al DOUE en data 23
de març de 2021.
3.- Anunciar la present resolució de desistiment al perfil de contractant de la
UPC i a la plataforma Vortal.
4. Donar per desistida del recurs interposat a Aseja, de conformitat amb el
segon “ALTRESÍ DIC” del mateix, per haver decaigut el mateix per pèrdua
sobrevinguda del seu objecte.
5.- Disposar que s’iniciï, tant aviat com sigui possible, un nou expedient per a la
contractació dels serveis de conservació i manteniment dels elements que
composen les zones enjardinades de 6 campus territorials de la Universitat
Politècnica de Catalunya, desglossat en sis lots.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix
l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà del dia de la seva publicació.
El rector,
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Prof. Francesc Torres
Barcelona, 16 d’abril de 2021
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