R/N: JU/CP00034 JU-2022-10

Resolució de desistiment del procediment de contractació

Expedient

JU-2022-10

Unitat
promotora

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Procediment

Basat per Concreció de
condicions

Objecte

Encàrrec de servei amb concreció de condicions per la contractació de la
medicina del treball i dels reconeixements mèdics dels treballadors del
Departament, derivada de l'Acord Marc de Serveis de Prevenció aliens

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Import base €

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

861.400,00

-

-

Pressupost licitació

430.700,00

49.392,00

480.092,00

Termini d'execució

1 Anys

Antecedents de Fets
1.En data 27 de juliol de 2021 el secretari general del Departament de Justícia, va resoldre
aprovar l’expedient de contractació, de l’encàrrec de servei amb concreció de concitacions
per la contractació de la medicina del treball i dels reconeixements mèdics dels treballadors
del Departament, derivada de l’Acord Marc de Serveis de Prevenció aliens (CCS 2019 2) .
2. En data 7 de setembre de 2021 es va publicar en la Plataforma de serveis de contractació
pública l’anunci de la licitació de l’esmentat servei, amb un termini de presentació d’ofertes
fins el 22 de setembre 2021 a les 14:00:00h i, en paral·lel es van trametre les invitacions per
a participar en aquest procediment a totes les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc pel
lot 2.
Es van presentar les següents empreses a la licitació :
- QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.
- GEFA PREVEN S.L.

C. Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 00
justicia@gencat.cat
www.gencat.cat/justicia

1/3

3. En data 27 de setembre de 2021 a les 9.30 hores, es va reunir la mesa de contractació
del Departament de Justícia per a dur a terme l’acte d’obertura del sobre únic.
El mateix dia es publica a Plataforma de serveis de contractació pública l’acta de la mesa en
la què s’acorda admetre les dues empreses licitadores. Finalitzat l’acte es tramet la
documentació a la unitat promotora per tal que faci la valoració i classificació de les ofertes
presentades i faci proposta a la mesa de contractació de l’empresa que ha efectuat la millor
oferta.
4. En data 30 de setembre de 2021, la subdirectora general de Compra Centralitzada fa
arribar un correu al Departament de Justícia on posa de manifest que han tingut
coneixement a través d’una de les empreses adjudicatàries de l’Acord marc dels serveis de
prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019 2), de la licitació d’un encàrrec de serveis
amb concreció de condicions basat en aquest Acord marc per part del vostre Departament
(Expedient GEEC núm. JU 2022 10). En aquest correu conclouen que un cop revisats
aquests documents de l’expedient en curs per part de la Subdirecció General de Compra
Centralitzada, de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i de l’Àrea de Prevenció, Salut
Laboral i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública, tots ells membres de
la Comissió de seguiment de l’Acord marc, han detectat que aquest encàrrec incompleix
alguns termes i condicions de l’Acord marc CCS 2019 2.
5. En data 4 d’octubre de 2021, representants de la Comissió Central de Subministraments,
la DG de Funció Pública i el Departament de Justícia mantenen una reunió per analitzar les
irregularitats de la documentació corresponent a la contractació basada en l’Acord Marc
esmentat, d’acord amb la qual el Departament de Justícia ha licitat l’encàrrec de servei amb
concreció de condicions per la contractació de la medicina del treball i dels reconeixements
mèdics dels treballadors del seu Departament, i s’analitzen diverses alternatives per adaptar
aquesta licitació basada a les previsions de l’Acord Marc.

6. Posteriorment, la mesa de contractació del Departament de Justícia es reuneix en data 6
d’octubre de 2021 i acorda, en primer terme, proposar a l’òrgan de contractació el
desistiment del present procediment de contractació per haver-se detectat certes
irregularitats contingudes en la documentació de l’expedient que comporta que l’expedient
basat no s’adapti, en tots els seus termes, a les previsions de l’Acord Marc de prevenció de
riscos laborals aliens (CCS 2019 2), per, tot seguit, tramitar un nou expedient adaptat a les
previsions de l’Acord Marc de la Comissió Central de Subministraments.

Fonaments de dret
1. De conformitat amb allò disposat a l’article 152.1 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) “En cas que l’òrgan de contractació desisteixi del
procediment d’adjudicació o decideixi no adjudicar o subscriure un contracte per al qual
s’hagi efectuat la convocatòria corresponent, ho ha de notificar als candidats o licitadors, i
també ha d’informar la Comissió Europea d’aquesta decisió quan el contracte s’hagi
anunciat en el «Diari Oficial de la Unió Europea»”.
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2. De conformitat amb l’article 152.4 de la LCSP, “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, i la concurrència de la causa s’ha de justificar
en l’expedient. El desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un procediment de
licitació”.
3. De conformitat amb l’acord de la Mesa de contractació de data 6 d’octubre de 2021.
Per tot l’exposat,
RESOLC
Primer. Desistir del procediment de contractació corresponent a l’encàrrec de servei amb
concreció de condicions per la contractació de la medicina del treball i dels reconeixements
mèdics dels treballadors del Departament, derivada de l'Acord Marc de Serveis de Prevenció
aliens (JU 2022 10), per haver-se detectat certes irregularitats en la documentació de
l’expedient del Departament que comporta que l’expedient basat no s’adapti, en tots els seus
termes, a les previsions de l’Acord Marc de prevenció de riscos laborals aliens (CCS 2019
2).
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats i publicar-la al perfil del contractant.
Aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, és susceptible d’impugnació
mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 10.1.a)
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, sens perjudici de la possibilitat d’interposició prèvia d’un recurs potestatiu
de reposició davant el mateix òrgan que dicta aquesta resolució, en el termini d’un mes a
comptar, així mateix, des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Tanmateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimin
procedent per a la defensa dels seus interessos.

Per delegació. Resolució de la consellera
de Justícia de 30.03.21 (DOGC de 16.04.21)

El secretari general
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