Exp. C 04/2019

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Antecedents
1. En data 30 de setembre de 2019 la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió de
Residus Municipals del Baix Camp va aprovar l’inici del procediment de contractació de
l’obra de construcció d’una nova nau oberta i trinxeres airejades per compostatge de la
fracció vegetal al Centre Comarcal de Gestió de Residus.
2. En data 14 de novembre de 2019 es va publicar al perfil del contractant del Consorci
l’anunci de licitació, juntament amb els plecs de condicions i la resta de documentació
preceptiva que forma part de l’expedient de contractació. El termini de presentació
d’ofertes era de 26 dies naturals.
3. En data 10 de desembre de 2019 finalitzava el termini de presentació d’ofertes per
aquesta licitació. El mateix dia, els Serveis Tècnics del Consell Comarcal, van detectar
que hi havia un error en el requisit de la classificació empresarial que establia els plecs
i l’anunci de licitació, de manera que la que s’exigia era més restrictiva del què la
normativa actual estableix.
4. Concretament, la classificació empresarial s’havia calculat en base als terminis
parcials corresponents a cada grup i subgrup, donant lloc a un import més alt i per tant
una categoria més alta. El càlcul de la categoria exigible, amb l’anterior normativa, es
regulava a l’article 36.6 i 36.7 del RGLCAP.
5. Posteriorment, el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, modifica determinats
preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques en relació als criteris de classificació empresarial.
6. Atès que l’error es fonamenta en el requisit de solvència que implica que les
empreses no puguin presentar-se a la licitació sinó disposen de la classificació exigida,
i que s’ha de modificar el Plec de clàusules administratives particulars, es considera que
la infracció no és esmenable atès que limita la concurrència i posteriorment pot afectar
al procediment d’adjudicació.
7. En data 10 de desembre de 2019, quan es detecta l’error, es publica un avís al perfil
del contractant indicant que es desisteix del procediment de licitació amb motiu de l’error
en la classificació empresarial exigida. El mateix dia es comunica a l’única empresa que
havia presentat una oferta fins aquell moment, indicant que properament es tornarà a
publicar una nova licitació i que, en cas de seguir interessada, hi haurà de concórrer
novament.
Fonaments de dret
L’article 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara
endavant LCSP) respecte al desistiment del procediment, en la fonamentació d’una una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
del procediment d’adjudicació. Possibilitat d’ iniciació immediata d’un nou procediment
de licitació.
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L’article 77 LCSP determina que per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o
superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat
degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors
L’article 79 LCSP estableix que l’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor
estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per
referència al seu valor mitjà anual, quan es tracti de contractes de durada superior.
Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i atès el seu valor estimat del contracte
Resolució
1. Desistir del procediment de contractació de l’obra de construcció d’una nova nau
oberta i trinxeres airejades per compostatge de la fracció vegetal al Centre Comarcal de
Gestió de Residus, d’acord amb la justificació que figura a l’expedient segons
indicacions dels Serveis Tècnics.
2. Aprovar la modificació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’anunci
de licitació, en l’apartat de classificació empresarial, en el sentit que la classificació
empresarial exigida passa a ser la següent:

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C
(Edificacions)

2 (Estructures de
fàbrica i formigó)
5 (Instal·lacions
mecàniques sense
qualificació
específica)

2 (import igual o superior a 150.000 euros i
inferior a 360.000 euros)

J
(Instal·lacions
mecàniques)

2 (import igual o superior a 150.000 euros i
inferior a 360.000 euros)

3. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres de construcció d’una nova
nau oberta i trinxeres airejades per compostatge de la fracció vegetal al Centre Comarcal
de Gestió de Residus. Juntament amb l’expedient s’aprova la justificació de la necessitat
de l’actuació, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques, que juntament amb el projecte tècnic, formaran part del contracte.
4. Aprovar la despesa màxima autoritzada que es fixa en la quantitat de 808.141,40
euros més l’IVA vigent, amb càrrec al pressupost de 2020. El contracte està finançat per
l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i pel MAPAMA.
5. Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de la seu electrònica del
Consorci, mantenint la tramitació ordinària del procediment.
6. Ratificar aquest acord en la propera sessió de la Junta de Govern del Consorci.
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