RESOLUCIÓ PER LA QUE S’ACORDA EL DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I DRET ADMINISTRATIU AL CONSORCI CENTRE
INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA (CIMNE), EXPEDIENT
CONT 2021-003

ANTECEDENTS

I.- En data 18 d’agost de 2021, es va publicar al perfil del contractant d’aquesta entitat l’anunci de
licitació, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i altra
documentació contractual relativa al contracte de “Sservei d’assessorament jurídic en matèria de
contractació pública i dret administratiu al Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a
l’Enginyeria (CIMNE)”.
II.- Dins del termini de presentació de les ofertes, que finalitza el 15 de setembre de 2021, s’ha
detectat que l’exigència prevista en els plecs de que els advocats que s’adscriguin a l’execució del
contracte tinguin determinada experiència mínima com a col·legiats exercents podria resultar
restrictiva de la competència.
En particular, atès que entre el divers contingut dels treballs que són objecte de contractació no
s’inclou la representació i/o defensa lletrada davant òrgans jurisdiccionals, es podria considerar que
el requeriment de la col·legiació resulta una condició restrictiva i limitativa de la concurrència, en la
mesura en què pot condicionar l’accés al procediment i generar desigualtat entre els licitadors.
III.- Tenint en compte l’anterior, i trobant-nos davant d’una infracció inesmenable del procediment
procedeix, per raons d’interès públic, acordar el desistiment del procediment de contractació referit,
sens perjudici de poder convocar un nou procediment amb el mateix objecte, les normes
reguladores del qual siguin conformes als principis que han de regir la contractació pública.

FONAMENTS JURÍDICS

I.- L’article 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
preveu que es pugui desistir d’un procediment de contractació en cas “d’infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació”.
La condició prevista es pot considerar una infracció no esmenable de la norma reguladora del
procediment d’adjudicació – el plec de clàusules administratives – en el sentit i pels motius exposats
als antecedents.

+

II.- Trobant-se el procediment en fase de presentació d’ofertes, pot acordar-se el desistiment donat
que el límit per a realitzar-ho és “abans de la formalització” (art. 152.2 LCSP).
Per tot l’anterior, advertida una infracció no esmenable de les normes reguladores del procediment
de regulació, als efectes de corregir-la i adequar el plec de clàusules administratives als principis
rectors de la contractació pública, qui subscriu
RESOL
PRIMER.- DESISTIR del procediment de contractació relatiu al “servei d’assessorament jurídic en
matèria de contractació pública i dret administratiu al Consorci Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)”, expedient CONT 2021-003, d’acord amb les raons d’interès
públic exposades anteriorment, sens perjudici de poder convocar un nou procediment amb el mateix
objecte, les normes reguladores del qual siguin conformes als principis que han de regir la
contractació pública.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats mitjançant la seva publicació al Perfil del
Contractant de CIMNE.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Signat
L’Òrgan de contractació

Contra el present acord d’adjudicació es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a
que es refereix l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), davant
del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per a la resolució del recurs. El termini per
interposar aquest recurs és de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en que s’hagi efectuat la notificació.
Es podrà també interposar recurs especial fonamentat, en el seu cas, en alguna de les causes de nul·litat previstes a
l’apartat 2 de l’article 39 de la LCSP, en els terminis que s’indiquen a les lletres a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP. L’escrit
d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’Òrgan de Contractació, en el registre del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic o en qualsevol dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, donant compliment al que s’estableix a l’article 51 de
la LCSP.
Transcorregut 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la seva resolució,
l’interessat podrà considerar-lo desestimat als efectes d’interposar recurs contenciós administratiu.
Alternativament al recurs especial, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats
del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en que s’hagi
efectuat la notificació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la notificació
de la mateixa, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
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