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CONTRACTE NÚM. 21001490– SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA A L'EDIFICI JOSEP
PALLACH DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU, 2021-2022 AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
En relació amb el contracte de servei de seguretat i vigilància a l'Edifici Josep Pallach del Districte
de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible, s’emet el següent,

INFORME JURÍDIC
ANTECEDENTS:
Primer.- En data 13 de maig de 2021 es va publicar a la plataforma de contractació el contracte
núm. 21001490, que té per objecte el servei de seguretat i vigilància a l'Edifici Josep Pallach del
Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenibles. El termini
de presentació de les ofertes finalitza el 28 de maig de 2021.
Segon.- D’acord amb la clàsula 10ª del plec de clàusules administratives particulars del contracte
de referència, els criteris d’adjudicació seran únicament els avaluables de forma automàtica i són
els següents:
- La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 15 punts.
L’oferta i la millora del preu serà sobre el preu/hora sobre el qual s’ha determinat el valor del contracte, no
sobre el valor total de la contractació.
- Oferir formació a les persones treballadores en mediació de conflictes, fins a 3 punts.
•
•

Per una formació de fins a 10 hores s’atorgarà 1,5 punts
Per una formació de més de 10 hores s’atorgaran 3 punts

- Oferir formació a les persones treballadores en matèria de tractament d’emergències i primers auxilis, fins
a 2 punts.
•
•

Per una formació de fins a 10 hores s’atorgarà 1 punt
Per una formació de més de 10 hores s’atorgaran 2 punts

El total de la puntuació és de 20 punts, 15 punts pel preu i 5 punts pels altres criteris.
FONAMENTS DE DRET
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1. L’article 152.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara en
endavant LCSP) assenyala que en el cas que l’òrgan de contractació desisteixi del procediment
d’adjudicació o decideixi no adjudicar o celebrar un contracte per al qual s’hagi efectuar la
corresponent convocatòria, ho notificarà als candidats o licitadors.
2. L’article 152.4 LCSP estableix el desistiment del procediment haurà d’estar fonamentat en una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació, havent de justificar-se a l’expedient la concurrència de la causa. El
desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació.
En aquest sentit, l’article 145.4 LCSP estableix que en els contractes de serveis de l’annex IV, els
criteris relacionats amb la qualitat hauran de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació
assignable en la valoració de les ofertes. Que com estableix la clàusula 10ª del PC AP i hem
mencionat a l’antecedent segon, en aquest contracte els criteris de qualitat són 5 punts sobre 20, i
per tant, no representen el 51 per cent mínim establert legalment per aquest tipus de contractes.
Per aquest motiu, al no estar els criteris d’adjudicació ajustats al què estableix la Llei de contractes
en relació a les normes de preparació dels contractes, es proposa a l’òrgan de contractació el
desestiment del procediment de licitació.
3. L’article 152.2 LCSP estableix que la decisió de no adjudicar el contracte o no celebrar-lo o el
desistiment del procediment podran acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la
formalització. Així mateix, l’article estableix que es compensarà als candidats aptes per a
participar en la licitació o licitadors per les despeses en que haguessin incorregut o, en el seu
defecte, d’acord amb els criteris de valoració utilitzats per al càlcul de la responsabilitat patrimonial
de l’Administració, a través dels tràmits del procediment comú. En aquest expedient no s’ha
procedit a l’obertura de cap dels sobres dels licitadors presentats, pel que no s’ha pogut valorar la
seva aptitud.
4. L’òrgan competent per a l’adopció de la resolució de desistiment del procediment és el mateix
que el va aprovar, la gerent del Districte, en virtut de les competències delegades mitjançant
Decret de l’Alcaldia, de 15 de juny de 2019.
Per tot l’exposat, es proposa a la Gerent del Districte la seg üent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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PRIMER.- Desistir del procediment de licitació del contracte núm. 21001490 que té per objecte el
servei de seguretat i vigilància a l'Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021 -2022
amb mesures de contractació pública sostenibles, d’acord amb l’informe jurídic que consta a
l’expedient i que es té per reproduït a efectes de motivació .
SEGON.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant.
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