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 Criteris per a la resolució del cas pràctic MODUL 1 DE CONTRACTACIÓ. 

SETEMBRE-OCTUBRE 2018. 

 

CAS 1 

L’Alcalde de l’Ajuntament de  XXX de 10.000 habitants, situat a Catalunya, i amb uns recursos 

ordinaris de 20.000.000 d’euros,  demana al secretari informe sobre un seguit de qüestions en 

base als fets següents: 

Es vol adjudicar  la construcció d’un pàrquing públic a sota d’una part de  la plaça major de la 

vila i l’ajuntament no té diners ni  personal qualificat per a poder dur a terme l’actuació, ni tan 

sols per a elaborar  el projecte pertinent. 

El període d'execució esta previst que sigui de 10 mesos; el valor del contracte es preveu en 

3.200.000 euros i d’acord amb el plec de clàusules administratives la rebaixa del període 

d’execució actua com un criteri per a l'adjudicació.  

També es puntua al plec de clàusules: 

• El lliurament d’un sistema de videovigilància per a l’entorn de la plaça major, amb dos 

punts extra. 

• El fet que en el cas que calgui penalitzar al contractista per demora en la seva execució, 

es donarà major puntuació a l’empresari que estigui disposat a pagar més diners en concepte 

de penalització. 

Finalment  es presenten a la licitació  3 empreses  

El contracte  s’adjudica a una UTE  

Obert el sobre “a”, l’ empresa B resulta exclosa perquè  la seva oferta no s’ajusta al que 

determina el Plec de clàusules administratives particulars en relació a la seva situació financera 

, tot i que acredita que forma part d’un grup que si que compleix la solvència financera. 

L’empresa C, també resulta exclosa obert el sobre “b” perquè en la seva oferta no presenta 

informació sobre un dels criteris objecte de valoració i puntuació. 

Preguntes a respondre 

1.- Quin tipus de contracte ha de fer-se?   

-Es tracta de un contracte de concessió d’obra pública . 

 Article 14.1 LCSP “aquell que té per objecte la realització per part del concessionari  

d’algunes de les prestacions a que es refereix l’article 13 “ contracte d’obres” i en el que la 

contraprestació consisteix en el dret a explotar l’obra i/o també amb el dret de percebre 

un preu.” 
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Permet realitzar les obres sense cap cost per part de l’Ajuntament i el concessionari podrà 

explotar les mateixes. 

Caldria fer un estudi de viabilitat i també un projecte de les obres. De totes formes si 

l’Ajuntament no té diners  es possible l’admissió de la iniciativa privada per presentar l’estudi de 

viabilitat . D’aquesta forma per l’Ajuntament  l’estalvi es major (art. 247.5 de la LCSP). 

Per tal de poder tirar endavant el contracte i atès que el cost total caldrà que sigui assumit pel 

contractista (l’Ajuntament no te diners) seria recomanable  realitzar el que es denomina una  

consulta preliminar del mercat ( article 115 de la LCSP) al efectes d’estudiar la viabilitat i l’interès 

de possibles licitadors. 

2.- Quina serà la durada del contracte.? 

No es pot predeterminar amb caràcter general. 

 Article 29.6 de la LCSP: Estarà en funció de les obres i dels serveis que es constitueixin.  

Es determinarà tenint en compte el temps per recuperar les inversions més un rendiment sobre 

el capital invertit amb un màxim de 40 anys. 

Caldrà que vingui fixada, tenint en compte l’anterior, en els Plecs de clàusules administratives 

particulars. 

 Una cosa és el termini d’execució de l’obra (que s’indica en l’exercici)  i una altra la durada del 

contracte de concessió d’obra. 

3. –Quin procediment  d’adjudicació es pot utilitzar.? 

- Per raó de l’import : El procediment  obert  (article 156 i ss de la LCSP) 

L’obert simplificat no pot superar els 2M de euros. 

-No és un contracte harmonitzat (article 20.1 de la LCSP) 

4.- Contra la resolució de l’adjudicació del contracte publicada  el dia 3-9-2018,  al perfil del 

contractant i que es notificada el mateix dia a tots els licitadors, l’empresa  B el dia 24-9-2018 

presenta un escrit en suport paper al registre de l’Ajuntament on diu que interposa un recurs 

especial en matèria de contractació. L’empresa  C interposa recurs de reposició el mateix dia. 

¿ Poden interposar aquests recursos aquestes empreses? Pot fer-ho un regidor de 

l’Ajuntament? Davant de qui i de quina forma ho podrien fer? L’Ajuntament  podria 

reconsiderar l’adjudicació feta?. En el seu cas, com ho hauria de fer? 

¿L’empresa B pot presentar el recurs especial contra l’adjudicació.? 

Article 44.1c) LCSP:  import superior a 3.000.000 de euros. 

Article 44.2c) LCSP: contra l’acord d’adjudicació. 
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Article 50.1d)LCSP:  15 dies hàbils a comptar del dia següent.   

Ho presenta en termini però no ho podia fer en paper (Disposició addicional 15 i  16 1 g) en 

relació amb l’article 50.1 de la LCSP). Ho ha de fer de forma electrònica a la seu de l’Ajuntament. 

O  a la seu electrònica del Tribunal  de recursos contractuals de Catalunya (Llei 7/2011). 

 El “dies a quo” (dies inicial del còmput) és el 4-9-2018 i el “dies ad quem”(dia final del còmput) 

és el 25-9-2018.  

Es presenta en termini però en format equivocat  L’ajuntament ha de donar la possibilitat 

d’esmenar el que s’hagi fet en paper (article 68.4 de la Llei 39/2015).  Però la data de la  

presentació serà la data del moment de l’esmena.  

NOTA: No procedeix la previsió que contempla l’article 51.2 LCSP ja que aquesta fa referencia al 

contingut de l’escrit no a la forma en paper o electrònica de presentació.  

Conclusió: l’empresa B no tindrà la possibilitat d’esmenar el seu error, atès que quan li 

comuniquin l’error estarà ja fora de termini per esmenar 

¿L’empresa C opta per interposar recurs de reposició el dia 24.  Ho pot fer ? 

No  ho pot fer. Havia d’interposar el recurs especial  article 44.5 LCAP. No es pot elegir. 

¿Pot fer-ho un regidor de l’Ajuntament?:  

L’òrgan contractual competent seria: El ple (durada probablement superior a 4 anys i import 

superior al 10% dels recursos propis)  Disposició addicional segona LCSP 

Sí, si va votar en contra en l’Acord del Ple de l’Ajuntament  (article  63.1 apartat b LBRL que 

excepciona l’article 20 a) de la LRJCA) 

Davant de qui i de quina forma ho podrien fer?  

Només al registre electrònic  de l’Ajuntament  o al registre electrònic  de l’òrgan de resolució del 

recurs (Tribunal català de contractes)  article 46.4  i 51.3 LCSP que ens remet al 16.4 de la llei 

39/2015 

No obstant, recordar que s’ha modificat el registre electrònic universal. Suspensió de la 

interoperativitat  dels registres electrònics fins l’any 2020  (Reial decret llei 11/2018). Lo qual no 

vol dir que no s’hagi de presentar el recurs de forma electrònica a l’Ajuntament o bé al tribunal 

de resolució de recursos contractuals de la Generalitat.  

Forma: article 51.1 LCSP 
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L’Ajuntament  podria reconsiderar l’adjudicació feta?.  

Cal diferenciar entre:  

 A)Per raons de legalitat. ( revisió d’ofici de actes nuls o anul·lables)  

Mentre s’està substanciant el recurs NO és possible la revisió d’ofici (article 106 llei 39/2015).  

Si els recursos no han estat presentats en termini i ja s’ha posat fi a la via administrativa:  Sembla 

que si serà possible. En qualsevol cas caldria valorar els efectes derivats de l’article 53 de la LCSP. 

Si s’ha interposat el recurs especial caldria esperar al pronunciament del Tribunal de recursos 

contractuals sobre la procedència dels recursos presentats en paper. 

Sobre la possibilitat, pel que fa al fons, de poder iniciar una revisió d’ofici :  

Hi han motius per a fer-ho:   Per exemple el que els plecs prevegin que es pugui valorar “El 

lliurament d’un sistema de videovigilància per a l’entorn de la plaça major, amb dos punts extra” 

No seria possible ja que si l’Ajuntament vol aquest sistema el que ha de fer es licitar-lo i no 

introduir-lo com una millora en un contracte que té un objecte diferent.  

En el seu cas, com ho hauria de fer: 

Iniciant un procediment de revisió d’ofici (article 41 de la LCSP)  Remissió a la  Llei 39/2015. 

Possible responsabilitat patrimonial  

B) Per raons d’oportunitat i abans de formalitzar el contracte. 

Es podria estudiar la previsió de l’article 152 de la LCSP però probablement caldria Indemnitzar 

al contractista adjudicatari (responsabilitat patrimonial). 

 

5.- Es correcta l’exclusió de les empreses A i B de la licitació. 

No,  no es correcta 

a)Pel que fa a l‘empresa B:  

 Article 75 de la LCSP permet  portar l’acreditació d’altres mitjans per complir amb la solvència.  

Si l’Ajuntament no ho té clar, caldria donar la possibilitat a l’empresa B el que ho pogués 

acreditar (article 95 LCSP). 

b)Pel que fa a l’empresa C:   

Els efectes només poden ser el que obtingui una puntuació en relació amb el concret criteri de 

valoració , que en aquest cas seria de:  0 punts. 
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CAS 2 

 

Es vol contractar la gestió del servei  d’assistència telemàtica per a la gent gran del municipi 

sense que l’empresa assumeixi cap risc operacional. 

 

Preguntes a respondre 

 

a)Quin contracte caldria licitar? 

Un contracte de serveis (no hi ha risc operacional), que implica prestacions directes a favor de 

la ciutadania (article 312 de la LCSP). 

 -Caldrà informe conforme no es disposen de mitjans suficients. 

-No implica exercici de potestats públiques. 

- Seria convenient procedir a la “publicatio” del servei. Acord del ple. 

- Necessitat e idoneïtat del contracte:  

Es tractaria d’un servei que poden prestar els municipis (article 25.2 e LBRL). Per tant es 

compliria el requisit de l’article 28.1 de la LCSP raó per la qual es pot licitar el servei. 

b) Quin seria el seu sistema de licitació tenint  en compte que l’import del contracte es de 

120.000 Euros? 

 

1. Si entenem com a import del contracte el pressupost base  de licitació  . En aquest cas seria 

120.000 Euros  

(Per tant l’IVA estaria inclòs)  

Obert, no harmonitzat 

 

2. si entenem com a import del contracte el valor estimat del contracte: article 101 LCSP 

(Per tant l’ Iva  estaria exclòs)  Però en aquest cas l’activitat està exempta de l’IVA.  

Están sujetas pero exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, las prestaciones 

de servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y noche y atención 

residencial, efectuadas por entidades de Derecho Público o entidades o 

establecimientos privados de carácter social, no estando exentos estos servicios 

cuando se presten por empresarios o profesionales que no tengan dicha 

consideración. 

Obert, no harmonitzat 
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També podria ser possible estudiar la possibilitat de la via del negociat.( article 167 f) de la LCSP) 

 

c) Quina seria la durada màxima del contracte. ?  

 

Regla general : 5 anys  (article  29.4 de la LCSP) 

Excepcionalment + anys   cas que: 

a) s’hagin de fer algun tipus de inversions. 

b) Per donar continuïtat als serveis de les persones  (article 29.4 paràgraf 4 LCSP) Podria 

ser aquest el cas. 

 

d) En el cas que el nou contracte s’hagués  impugnat via recurs especial, hi hauria alguna forma 

d’allargar un contracte anterior  sobre aquest servei si ja s’havia esgotat el termini màxim del 

contracte ? 

 

Sí seria possible . Prorroga pont . Sempre que es compleixin els requisits previstos (article 29.4 

in fine de la LCSP) 

 

e).- l’ajuntament  podria encomanar la gestió del servei a un consorci ja constituït per una altra 

finalitat del que participa l’ajuntament, i a una mancomunitat de municipis. 

 

 Si les finalitats del consorci o de la mancomunitat son altres no seria possible. 

- A un consorci.   

Caldria que en els seus estatuts es digués que actua com a mitjà propi a més de complir 

els requisits per a poder-ho fer. 

 Recordar a més que:  La Disposició final 4ª.3 de la LCSP : Ens remet a la Llei 40/2015 

(articles 118 amb caràcter bàsic) Caldria que en els Estatus del consorci es prevegi la 

mateixa finalitat ( article 124 Llei 40/2015)  

 

- A una Mancomunitat de municipis:  

  La Disposició Transitòria 11ª de la  llei 27/2013 ( LARSAL) 

 “ las competencias de las mancomunidades de municipios estaran orientadas 

exclusivamente  a la realización de obras  y la prestación de Servicios públicos que sean 

necesarios para que los municipios puedan  ejercer las competencias o prestar los Servicios 

enumerados en el articulo  25  y 26 de la LBRL” 

 Dins de l’article 25.2 e) estaria contemplat el supòsit. 

 Si els estatus de la mancomunitat preveuen aquesta mateixa finalitat seria també 

possible  

 

Recordar:   l’article 6.3 de la LCSP: Els encàrrecs de gestió estan exclosos de la llei de contractes 

del sector públic. 

 

 

 

 

CAS 3 
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Es vol contractar el  manteniment de tots els jardins de la localitat. El cost  anual d’aquests es de 

120.000 Euros anuals i es pretén que la durada del contracte sigui la màxima possible.  Els plecs 

de prescripcions tècniques particulars exigeixen que tota la maquinària a utilitzar compleixi amb 

una normativa ISO que acredita que el consum de la maquinària es molt inferior als  estàndards. 

Requisit aquest que només  compleix una gran empresa del sector.  

Per tal d’acreditar la solvència tècnica els plecs preveuen el requisit de que una de les persones 

responsables de la prestació del servei gaudeixi de la titulació acadèmica de graduat en 

enginyeria agronòmica o enginyeria de forest A més, es vol adjudicar el contracte el més 

ràpidament possible i que els plecs valorin amb una puntuació del 30% del total el fet que 

s’aporti una memòria d’execució del servei. 

Atès que l’Ajuntament té dos entitats municipals descentralitzades, el contracte es licita en 3 

lots: un lot gran de 100.000 Euros per l’ajuntament i dos més per un import de 10.000 euros 

cada un (per cada entitat municipal descentralitzada).  

Els plecs estableixen que no es possible l’adjudicació de tots el lots a la mateixa empresa.  

 

Preguntes a respondre 

 

1.- Pot la senyora Alicia X en qualitat de secretària General de la federació sindical  X  impugnar 

els plecs per considerar que l’import licitat  no  compleix amb els costos laborals derivats del 

servei.? 

Si que ho pot fer (article 48 segon paràgraf de la LCSP). 

Recordar que els òrgans de contractació  a l’hora de fixar  el preu han de calcular els costos 

laborals (article 100.2  i 101.2 de la LCSP). Els convenis en vigor vinculen a l’administració 

licitadora encara que no hagin format part en la negociació. 

2.- Quin és el procediment que cal seguir, quins òrgans han de participar, i quins requisits s’han 

de complir  en l’adjudicació del contracte  tenint en compte el que vol l’Ajuntament ? 

 

Contracte de serveis. 

 

-Procediment a seguir:  Obert 

 

 

-Tramitació: Ordinària. Resulta difícil justificar la urgència. 

 

No es possible exigir una ISO en aquest cas ja que limitaria la competència : Per tant, no es 

possible un procediment negociat sense publicitat (article 168b de la LCSP). 

 

Pel que fa al procediment i a la publicitat caldrà estar al que establexi  l’article 99.6 de la LCSP, 

“valor del conjunt” que a la vegada ens remet a l’article 101 de la LCSP 

 



8 
 

El valor estimat del contracte es de 120.000 Euros x 5 anualitats màxim en el contracte de 

serveis: es a dir 600.000 euros  (article 101.2a) LCSP) 

És un contracte  subjecte a regulació harmonitzada: Publicació al DOUE i caldrà donar terminis 

més llargs. (article 22.1 b) de la LCSP).  

 

Possibilitat de reduir terminis:  (156 .2 y 3  LCSP).  

 

1. -Article 156.3 a) Existència d’un pla anticipat   

“ a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa, el plazo 
general de presentación de proposiciones podrá reducirse a quince días. Esta reducción del 
plazo solo será admisible cuando el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado 
para su publicación con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días 
antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de 
estar disponible, toda la información exigida para este.” 

2.-Article 156.3 c) ofertes amb  mitjans electrònics 

 

Reducción de 5 dies  si els plecs preveuen  que les proposicions  es puguin fer de forma 

electrònica.  

 

3.-També, caldria tenir en compte les excepcions previstes a l’article 99.6 de la LCSP que ens 

reenvien als articles 20.2, 21.3 i 22.2 de la LCSP.  

  

En el cas concret ( contracte de serveis) a l’article 22.2 de la LCSP  es diu que:  

 

“En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en 

los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los 

lotes en que se divida la contratación de servicios iguale o supere los importes indicados 

en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la 

adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar 

de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre 

que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor 

acumulado de la totalidad de los mismos.” 

Els lots petits pugen 50.000 Euros cada un  (10.000x5) inferior a 80.000 euros  y el 20% del total 

es 120.000 Euros (20% de 600.000) inferior a la suma dels dos lots petits (100.000) .  

Si l’ajuntament vol “adjudicar el contracte el més ràpidament possible” podria exceptuar del 

tràmit de la regulació harmonitzada els lots petits atès que cap d’ells supera els 80.000 € i la 

suma dels dos lots petits (50.000 + 50.000 ) és inferior al 20 % del valor acumulat total (600.000).  

 L’òrgan competent: el Ple ( Disposició addicional 2ª ) + de 4 anys o la EMD ( segons es dirà) 
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Intervindrà la mesa de contractació i no caldria un comitè d’experts atès que els criteris objecte 

de un judici de valor  (en el cas la memòria) només tenen  un valor del 30% de la puntuació total 

possible. 

 

Requisits: 

1. Necessitat de formalitzar el contracte 

2. Reserva de crèdit. 

3. Remissió a la sindicatura de Comptes ( article 335.1 de la LCSP) 

4. Comunicació al registre de contractes del sector públic (article 346 de la LCSP) 

5. Etc... 

 

NOTA important. Pel que fa a la naturalesa de les Entitats locals descentralitzades: 

 

Caldria diferenciar entre:  

Les creades abans de la LARSAL i les creades amb posterioritat 

Les creades amb anterioritat : Gaudeixen de personalitat jurídica (Disposició Transitòria 4ª  Llei 

27/2013 LARSAL) .    

Les posteriors a la LARSAL: No gaudeixen de personalitat jurídica. 

 

No es diu en el cas, però si estiguéssim davant d’unes  EMD creades abans de la LARSAL tindrien 

capacitat per a la licitació i adjudicació  del contracte atès que el manteniment dels jardins forma 

part de les seves competències (article 82.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya). 

 

Per tant, si així ho reclamen les EMD prèviament caldria formalitzar un encàrrec de gestió entre 

l’EMD i l’ajuntament a l’empara del que fixa la Llei 40/2015. Si no fos així seria l’EMD la que 

licitaria el contracte del lot .  

 

3.- Es possible valorar, si així es preveu en els plecs, el  fet que el responsable de l’empresa 

contractista sigui graduat en enginyeria agronòmica?. 

 

No ja que si és un requisit no es pot valorar també com un mèrit.  

 

4.- Es possible fer els lots?. Que podria fer una empresa que ha licitat a un dels lots petits i 

resultat exclosa per no acreditar la solvència tècnica?. Afectaria el seu possible recurs a la resta 

dels lots en els que no ha participat. 

 

-Si, si es possible fer lots.  La regla general es fer lots (article 99 de la LCSP). 

-L’empresa que ha licitat per un lot pot impugnar la seva exclusió pel fet de no acreditar la seva 

solvència. En aquest sentit, recordar el que senyala l’article 76.3 de la LCSP en relació amb la 

raonabilitat  del requisit de la solvència i l’article 140.1 g de la LCSP en relació amb el fet que els 

requisits de solvència poden  variar d’un lot a un altre.  

 

¿Que pot fer?: Depèn: 
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1.-Si l’òrgan  de contractació decideix exceptuar els lots petits de la regulació 

harmonitzada (segons l’ indicat amb anterioritat), pot recórrer contra l’acord d’exclusió. 

2.-Si no es fa aquesta opció (article 99.6 en relació amb el 22.2 LCSP) pot presentar el 

recurs especial per raó de l’import del valor estimat total del contracte. No pel valor del 

lot. 

 

-Només resultarà afectat el lot impugnat: Cada lot  constitueix un contracte independent (article 

99.7LCSP). A més del que indica  l’article 21.3 del Reial decret 814/2015, de 11 de setembre. 


