PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
NETEJA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES I DE L’ARBRAT VIARI AL
MUNICIPI, EN 3 LOTS. (Exp. 735/2019-II)
A la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, essent les 08:30 hores del dia 6 de
novembre de 2020, es reuneix la Mesa presidida per la tinent d’alcalde N’ANTÒNIA VILA I
PAITUVÍ i formen part de la mateixa:
-

NA ROSER MORÉ I COLLET, en representació càrrecs electes
NA LAURA SUBIRÀ I COMAS, com a tècnic municipal
NA NEUS GIRONÈS I BIARNÉS, com a Interventora Municipal
NA M. CARMEN GÓMEZ MUÑOZ-TORRERO, com a secretària de l'Ajuntament
NA PILAR TORRENT FOZ, com a secretària de la Mesa

Aquesta queda constituïda vàlidament en estar presents a la mateixa més del 50% dels seus
membres. A continuació, el President declara públic l’acte, constatant que dins del termini
addicional de set dies naturals concedit a la FUNDACIÓ CEO DEL MARESME (pel Lot 1) i a
l’empresa PAISATGISME MELSIÓ SLU (pel Lot 2) per la justificació de la baixa temerària, la
Fundació CEO DEL MARESME ha presentat un recurs en data 20/10/2020 en el que al.leguen
que no es produeix aquesta ja que:
El 20% de la mitjana s’ha de calcular sobre les OFERTES ECONÒMIQUES, NO sobre les
VALORACIONS (puntuacions) de les ofertes, que fa la mesa, ja que tal i com determina el
Plec:
“XX. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS
Si, 20% de la mitjana de les ofertes econòmiques, sense comptar la resta de criteris de valoració”.

Per tant no existiria baixa temerària;
Oferta CEO del Maresme: 102.558,03
Oferta Can CET: 117.000,00
Mitjana de les ofertes econòmiques: (102.558,03 + 117.000,00) / 2 = 109.779,02
20% de la mitjana de les ofertes econòmiques: 20% de 109.779,02 = 21.955,80

S’ha comprovat que el Plec incloïa aquest apartat i que es possible la interpretació de la
baixa temerària referida, tan sols, a l’oferta econòmica segons determina l’art. 149.2 de la
Llei 9/2017, de Contractes del sector públic que diu:
“Quan l’únic criteri d'adjudicació és el preu, si els plecs no estableixen una altra cosa, cal
atenir-se al que es determini reglamentàriament. A aquest efecte, mentre no hi hagi un
desenvolupament reglamentari de la vigent LCSP, a falta de determinació en els plecs, cal
atenir-se als criteris de l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
encara vigent. Per determinar el llindar d’anormalitat s’ha de prendre com a referència el
conjunt de les ofertes vàlidament presentades”.

I en l’art. 85 del RD 1098/2001 determina:
“Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries en les subhastes.
Es considerarán, en principi, desproporcionades o temeraries les ofertes que es trobin en els
següents supòsits:
...-/-...
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats porcentuals a
l’altra oferta”.
Per tant, la Mesa estima el recurs presentat i reconsidera la forma de calcular la baixa
temerària, referint-la únicament al preu ofertat i no sobre la valoració de les ofertes, per la
qual cosa considera que FUNDACIÓ CEO DEL MARESME no ha incorregut en baixa temerària.
Aquest criteri també és aplicable al Lot 2, per la qual cosa, PAISATGISME MELSIÓ SLU,
tampoc ha incorregut en baixa temerària i, per tant, no ha de justificar la baixa realitzada.
Per tot l’exposat, la Mesa fa proposta d’adjudicació, segons el següent detall:
Lot 1: Manteniment i neteja de les zones verdes, dels escossells i les jardineres individuals,
reservat segons Disposició Quarta de la LCSP 9/2017, de 8 de Novembre, a Centres
Especials de Treball:
Oferta presentada pel Sr. JOSEP MORGADES PLA, en representació de FUNDACIÓ CEO
DEL MARESME, per un import base anual de 102.558,03 euros, i un IVA (21%): 8.614,87
euros i IVA (10%): 6.153,48 euros fent un import total anual de 117.326,38 euros.
Lot 2: Treballs d’esporga de l’arbrat municipal:
Oferta presentada pel Sr. AGUSTÍ MELSIÓ JIMENEZ, en representació de l’empresa
PAISATGISME MELSIÓ SLU, per un import base per 4 anys de 125.960,00 euros, i un IVA
de 26.451,60 euros fent un import total per 4 anys de 152.411,60 euros.
I perquè consti, s'estén la present Acta, signada pels components de la Mesa de
Contractació, de tot el que en dono fe, com a secretari autoritzant, a la data al començament
indicada (i signada electrònicament).
EL PRESIDENT

ELS VOCALS

EL SECRETARI

