Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DECRET
Desistiment de la contractació, mitjançant procediment negociat per raons
tècniques, del manteniment del sistema de dispensació automàtica de
medicaments per a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i
RESPIR (Exp. 2019/0013098)

Fets

1.

Per decret del President delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns de la Diputació de Barcelona, de data 20 de febrer de 2020, es va aprovar
l’expedient de contractació relatiu al servei de Manteniment del sistema de
dispensació automàtica de medicaments per a la Gerència de Serveis
Residencials d’Estades Temporals i RESPIR, tramitat de forma ordinària mitjançant
procediment negociat per raons tècniques, no subjecte a regulació harmonitzada,
promogut per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

2.

En data 4 de març de 2020, es va informar a l’empresa GRÍFOLS MOVACO, SA, amb
NIF A58426008, que havia estat proposada com adjudicatària de l’esmentada
contractació, i se la va requerir per presentar la documentació necessària, d’acord amb
el que disposa l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP).

3.

En data 28 d’abril de 2021 el Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius, en relació amb aquest assumpte, va emetre un informe que es transcriu a
continuació:
“Informe per al desistiment de la contractació mitjançant procediment negociat per
raons tècniques del manteniment del sistema de dispensació automàtica de
medicaments per a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i
RESPIR (Exp. 2019/0013098)
Des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius es va posar en
marxa un expedient de contractació per a la licitació del manteniment del sistema de
dispensació automàtica de medicaments que disposa el servei de farmàcia de la
Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR. Aquest sistema és
un producte vertical de mercat de la marca Kardex que, a més del maquinari
corresponent, incorpora el programari necessari per a la seva gestió, i permet els
productes de SAP-R/3 que utilitza la Gerència.
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Per a tramitar la contractació, la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius va decidir optar pel procediment negociat sense publicitat per raons
tècniques, en tractar-se d’un producte totalment delimitat pel seu fabricant i en ser
l’empresa GRIFOLS MOVACO, SA l’única empresa proveïdora en el mercat que podia
prestar aquest servei, en exclusiva, i que complia els requisits establerts a l’article
168.a) 2n de la LCSP.
En data 20 de febrer de 2020, per decret (Reg. 1396/20), es va aprovar l'expedient de
contractació, per procediment negociat per raons tècniques, relatiu al servei de
manteniment del sistema de dispensació automàtica de medicaments per a la
Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR, per un import
de 3.206.21 €, més 676,30 €, en concepte de 21% d’IVA, el que fa un import total de
3.879,51 €, amb el següent desglossament per anualitats:
Exercici
2020
2021

Import
3.232,93 €
646,58 €

Orgànic
70100
70100

Programa
92600
92600

Econòmic
21601
21601

En data 4 de marc de 2020, es va informar a l’empresa GRÍFOLS MOVACO, SA, que
havia estat proposada com adjudicatària de l’esmentada contractació, i se la va
requerir per presentar la documentació necessària, d’acord amb el que disposa l’article
150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En data 9 de març de 2020, l’empresa GRÍFOLS MOVACO, SA, es va posar en
contacte amb la Secció de Publicitat i Licitació del Servei de Contractació, mitjançant
correu electrònic, i va comunicar el següent:
“ En resposta a la vostra invitació per presentar oferta a la licitació "Manteniment del sistema
de dispensació automàtica de medicaments per a la Gerència de Serveis Residencials d'Estades
Temporals i RESPIR" amb codi d'expedient "2019/0013098" i un cop revisats el plecs,
contemplem que no s’admet la subcontractació:

Us comuniquem que per part de Grifols Movaco, S.A. es subcontracta a l’empresa Kardex el
“manteniment del hardware” que és realitzat exclusivament per tècnics de l’empresa Kardex.
Grifols Movaco, S.A. es fa càrrec del manteniment de la part del software.
En conseqüència, agrairem l’esmena dels plecs en el sentit d’admetre la subcontractació.”
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En aquest correu, l’empresa GRÍFOLS MOVACO, SA manifesta que ella s’encarrega
del manteniment del software, però que el manteniment del hardware ho subcontracta
a l’empresa Kardex, fabricant del sistema de dispensació, perquè ella té l’exclusivitat
d’aquest manteniment.
La utilització del procediment negociat per raons tècniques té caràcter excepcional i
només procedeix quan concorren les causes taxativament previstes a la llei, tenint en
compte que resulta decisiu que només existeixi un únic empresari que pugui realitzar
l’objecte del contracte. Precisament per això, en aquest procediment no es pot
admetre cap tipus de subcontractació.
Per tant, quan la pròpia empresa assenyala explícitament que hi ha una part del servei
que ha de subrogar en una altra empresa, això implica que ella, en realitat, no és
l’única empresa amb la capacitat de realitzar el servei de manteniment en exclusiva,
de forma que, per definició, no es pot adjudicar la contractació licitada mitjançant un
procediment negociat sense publicitat per raons tècniques.
És per aquest motiu que la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatiu
sol·licita tramitar el desistiment del procediment contractual aprovat, per raons
tècniques, per adjudicar el servei de manteniment del sistema de dispensació
automàtica de medicaments per a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades
Temporals i RESPIR, i exposa la seva intenció d’iniciar una nova contractació
mitjançant procediment obert.”
4.

Els fets manifestats per l’empresa GRÍFOLS MOVACO, SA suposen la desaparició de
l’exclusivitat que requereix com a raó fonamental l’aplicació del procediment negociat
per raons tècniques de l’art 168.a) 2n de la LCSP, en fer possible que, almenys una
part del servei a prestar, es pugui contractar amb més d’una empresa.

5.

Eliminada la causa que habilita el procediment negociat per raons tècniques, i per no
incórrer en una infracció del procediment d’adjudicació, procedeix desistir del
procediment de contractació, d’acord amb l’establert a l’article 152 de la LCSP.

Fonaments jurídics

1.

Art. 152 de la LCSP, que regula el desistiment del procediment d’adjudicació per part
de l’Administració.
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2.

La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Presidència delegada
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb el que preveu
l’apartat 4.2.1 de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada en el BOPB
de 19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer. DESISTIR del procediment negociat per raons tècniques de l’article 168.a) 2n
de la LCSP, escollit per adjudicar la contractació promoguda per la Direcció de Serveis
de Tecnologies i Sistemes Corporatius, relatiu al Manteniment del sistema de
dispensació automàtica de medicaments per a la Gerència de Serveis
Residencials d’Estades Temporals i RESPIR, aprovat per decret del President
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de
Barcelona de data 20 de febrer de 2020, en haver confirmat l’empresa GRÍFOLS
MOVACO, SA la desaparició del motiu o causa que habilitava aquest procediment i
poder-se encarregar la contractació a més d’una empresa.
Segon. AJUSTAR comptablement l’autorització de la despesa de 646,58 € (IVA inclòs)
derivada d’aquesta contractació, corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2021,
d’acord amb el següent detall:
Exercici
2021

-

Import
646,58 €

Orgànic
70100

Programa
92600
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
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Codi classificació
Títol

2019/0013098

Objecte

Desistiment de la contractació mitjançant procediment negociat per raons
tècniques del manteniment del sistema de dispensació automàtica de
medicaments per a la Gerència de Serveis Residencials d¿Estades
Temporals i RESPIR
GRIFOLS MOVACO SA - A58426008
2102900246 - -646,58€ IVA inclòs
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
FM / LR (41552)
D 1396/2020

Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
Ser. Contractació
D0506SE03 Serveis negociat sense publicitat
Decret desistiment contractació mitjançant procediment negociat per raons
tècniques manteniment sistema dispensació automàtica medicaments per
Gerència Serveis Residencials Estades Temporals i RESPIR

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis
Ref. Interna
Acte de referència

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Coordinador/a
Jordi Pericàs Torguet (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
28/04/2021, 14:23

Proposa

30/04/2021, 09:30

Intervenció General

Informat amb
observacions (f.l.p.)
Resol

08/05/2021, 15:16

Josep Abella Albiñana (SIG)

President/a delegat/da d'Àrea Carlos Ruíz Novella (SIG)
Secretària General

Petra Mahillo Garcia (SIG)

10/05/2021, 14:51

11/05/2021, 08:17
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018
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