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DECRET

Acordar el desestiment de la licitació del contracte de serveis de neteja
viària, manteniment de parcs i jardins i altres tasques mitjançant
l'ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats per a la
seva inclusió laboral; i d'inici d'un nou expedient de contractació.

Fets
PRIMER. En data 25 de febrer de 2022, per Acord de la Junta de Govern
Local, es va aprovar l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules
Administratives Particular i Plec de Prescripcions Tècniques del contracte del
servei de neteja viària, manteniment de parcs i jardins i altres tasques
mitjançant l'ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats
per a la seva inclusió laboral, mitjançant procediment obert simplificat,
tramitació ordinària, i no subjecte a regulació harmonitzada.
SEGON. Seguidament, en data 28 de febrer de 2022, es va publicar l'anunci de
licitació al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Les Borges del Camp. El
termini de venciment de presentació de les ofertes va vencer el 15 de març de
2022, a les 23:59h.
TERCER. En data 15 de març de 2022, dins del termini de presentació
d'ofertes, la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE
CATALUNYA presenta escrit d'al·legacions contra el diferents subcriteris del
Criteri 3 dels Criteris d'adjudicació recollits a la Clàusula 1.11) del PCAP, en
base a l'infracció dels principis d'igualtat i no discriminació de l'article 145 de la
LCSP.
QUART. En data 16 de març de 2022, s'emet informe jurídic favorable a
l'estimació de les al·legacions presentades.
CINQUÈ. No s'ha emès la Proposta d'Adjudicació i per tant tampoc s'ha
procedit a l'adjudicació del contracte.
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Amb la finalitat d'esmenar els errors existents recollits en l'Informe
jurídic, procedeix acordar el desistiment del procediment d'adjudicació del
contracte del servei de neteja viària, manteniment de parcs i jardins i altres
tasques mitjançant l'ocupació de persones amb discapacitat amb especials
dificultats per a la seva inclusió laboral, mitjançant procediment obert
simplificat, tramitació ordinària, i no subjecte a regulació harmonitzada;
fonamentat en l'infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte, sense renunciar per això, a una pròxima convocatòria pública d'una
licitació amb el mateix objecte, plenament garantista dels drets dels licitadors i
dels principis de la contractació pública.

Fonaments de dret
PRIMER. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (d'ara endavant, LCSP).
SEGON. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
TERCER. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
(Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8
de maig).
QUART. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és l’alcalde, d’acord
amb allò que estableix la disposició addicional segona del LCSP.
L'alcalde, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 124/2019, de data 28 de juny de
2019, va efectuar a favor de la Junta de Govern Local la delegació genèrica d’
atribucions previstes a l’article 21.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, amb l’excepció de les
que el mateix article preveu com a no delegables.
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L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
estableix que:
"Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el coneixement d’un
o diversos afers la resolució dels quals correspongui ordinàriament o per
delegació als seus òrgans administratius dependents, quan
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho
facin convenient. En els supòsits de delegació de competències en
òrgans no dependents jeràrquicament, el coneixement d’un afer pot ser
avocat únicament per l’òrgan delegant.
2. En tot cas, l’avocació s’ha d’efectuar mitjançant un acord motivat que s’
ha de notificar als interessats en el procediment, si n’hi ha, amb
anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicti. Contra l’
acord d’avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot
impugnar en el que, si s’escau, s’ interposi contra la resolució del
procediment."
L'article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals estableix que:
"L'òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència
delegada, d'acord amb la legislació vigent sobre el procediment
administratiu comú."
Vista la normativa i per tal de seguir amb la gestió administrativa i amb la
tramitació dels expedients que es consideri que cal resoldre, l'alcalde pot
avocar les seves competències i acordar la resolució que sigui escaient a cada
expedient en tràmit.

En conseqüència, RESOLC:
PRIMER. APROVAR l'avocació puntual de la competència delegada per
l'alcalde a favor de la Junta de Govern mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 124
/2019, de data 28 de juny de 2019, a efectes de resoldre l'expedient motiu
d'aquesta Resolució.
SEGON. ESTIMAR les al·legacions presentades per la CAMBRA OFICIAL DE
CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA.
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TERCER. ACORDAR el desestiment del procediment de contractació pública
del contracte de servei de neteja viària, manteniment de parcs i jardins i altres
tasques mitjançant l'ocupació de persones amb discapacitat amb especials
dificultats per a la seva inclusió laboral, mitjançant procediment obert
simplificat, tramitació ordinària, i no subjecte a regulació harmonitzada, per
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte.
QUART. NOTIFICAR a les persones interessades mitjançant la publicació
d'aquest acord al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Les Borges del
Camp.
CINQUÈ. ACORDAR l'inici d'un nou expedient de contractació amb el mateix
objecte esmenant les infraccións de de les normes de preparació del contracte
detectades.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde
Joaquim Calatayud Casals
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