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Antecedents
1.- En data 16 de juliol de 2019 l’ alcalde d’ aquesta corporació, aprovà, entre d’ altres, l’expedient de
contractació a què s’ha fet referència en l’ encapçalament d’ aquest document, la licitació, la despesa i l’
obertura del procediment per a la seva adjudicació, obert a través de mitjans electrònics amb pluralitat de
criteris de valoració de les ofertes (automàtics i avaluables segons criteris que depenen d’ un judici de valor).
2.- En la mateixa data es publicà l’ anunci de licitació d’ aquest contracte en el Perfil de contractant de l’
Ajuntament.
3.- En data 26 de juliol de 2019 es publicà un avís en el Perfil de contractant mitjançant el qual es contestà a
una consulta formulada per un empresari entorn la classificació empresarial exigida per concórrer en aquest
procediment.
4.- Al mes de setembre d’ enguany es detectà d’ ofici un defecte en la tramitació d’ aquest expedient que podia
invalidar el procediment i produir la nulitat del contracte sorgit arran la seva tramitació, com és la manca de
publicació de la licitació d’ aquest contracte al Diari Oficial de la Unió Europea (en endavant, DOUE)
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5.- En data 4 de setembre de 2019 s’ envià l’ anunci de licitació d’ aquest contracte per a la seva publicació al
DOUE, essent publicat l’ endemà amb el número de referència 2019/S 171-417868 es publicà també en data 5 de
setembre de 2019 una esmena de l’ anunci de licitació inicialment publicat en el Perfil en què es posa de
manifest aquell defecte i es tornà a obrir un nou termini de presentació de les ofertes.
6.- En data 1 d’ octubre de 2019 es publicà un avís en el Perfil de contractant mitjançant el qual es publicà un
informe emès conjuntament pel Departament tècnic promotor d’ aquest contracte i pel Departament Central
de Contractació per tal de donar resposta a totes les consultes que van ser formulades pels diversos empresaris
interessats en participar en aquest procediment dins del termini màxim establert per a l’ obtenció d’
informació en aquesta licitació.

7.- Les empreses que dins del termini màxim establert (el qual finalitzà el propassat 3 d’ octubre de 2019 a les
13.30 hores, aquest dia inclòs) van presentar proposició (per ordre d’ entrada de la documentació o inserció
dels arxius electrònics, tractant-se d’ una licitació a través de mitjans electrònics) són les següents:
- CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, SA
- PROSEÑAL SLU
- PARCS I JARDINS CATALUNYA
- AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
- FAUS
8.- En sessió de data 9 d’ octubre de 2019 la Mesa de contractació va adoptar els següents acords en el marc de
la tramitació d’ aquest expedient de contractació:

“PRIMER.- OBRIR ELS SOBRES/ARXIUS ELECTRÒNICS A de les empreses presentades en aquesta licitació per
ordre de presentació d’ aquests segons figura al certificat de l’ eina del Sobre Digital de la Plataforma de
Contractació Pública, això és: CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, SA,
PROSEÑAL SLU, PARCS I JARDINS CATALUNYA, AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU i FAUS, certificant-se
per part dels membres assistents a l’ acte els documents que integren cadascun d’ aquests sobres.
SEGON.- CONDICIONAR L’ ADMISSIÓ A LA LICITACIÓ del contracte de referència de totes les empreses
presentades en aquesta licitació, aixó és:
- CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, SA
- PROSEÑAL SLU
- PARCS I JARDINS CATALUNYA
- AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
- FAUS
Atès que de l’ anàlisis de la documentació general inclosa dins dels seus respectius arxius electrònics ja se n’
han detectat alguns defectes i/o mancances esmenables(com ara la manca d’ indicació expressa per part d’
alguns empresaris dels mitjans materials que es comprometen a adscriure a l’ execució del contracte, l’
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absència de referència al magatzem requerit de conformitat amb l’ establert als plecs que el regulen, etc) i s’
ha de procedir a l’ anàlisis exhaustiu de les declaracions responsables relatives a l’ adscripció de mitjans i/o
subcontractació per part del Departament promotor del contracte per tal que aquest verifiqui si els mitjans a
que es refereixen cadascun dels empresaris a les seves respectives declaracions es corresponen amb els
mitjans mínims requerits en els plecs reguladors d’ aquest contracte, es per això que es donarà trasllat al
Servei Tecnic promotor d’ aquest contracte perquè acabi de verificar aquests aspectes i un cop es disposi del
resultat d’ aquest anàlisis, el Departament Central de Contractació emetrà els oficis d’ esmena corresponents
als empresaris afectats.
(...)

TERCER.- DONAR TRASLLAT de les declaracions responsables relatives a l’ adscripció de mitjans i/o
subcontractació que les empreses abans relacionades han presentat així com també de les seves memòries i/o
projectes tècnics inclosos dins dels sobres/arxius electrònics A de les proposicions presentades al Servei tècnic
municipal promotor d’ aquest contracte als efectes que verifiqui que es comprometen a adscriure els mitjans
mínims tècnics exigits en aquesta licitació així com als efectes també que coordini amb els tècnics municipals
que corresponguin la seva valoració – cas de resultar admesos finalment en aquesta licitació - de conformitat
amb els criteris de valoració establerts en la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte, sobre la base de l’article 326 en relació amb els 146.2 i 157 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.”
9. - En compliment de l’ acord tercer abans transcrit, el Departament Central de Contractació va trametre al
Departament promotor d’ aquest contracte tota la documentació inserida dins dels arxius electrònics A de les
proposicions presentades en aquesta licitació als efectes indicats en aquell acord.
10.- A resultes de l’ anàlisis de les declaracions responsables relatives a l’ adscripció de mitjans i/o
subcontractació per cadascun dels candidats, en data 15/10/2019 el tècnic del Departament de Manteniment
de Senyalització Viària i Mobiliari Urbà amb el vistiplau del cap del Servei van emetre un informe tècnic – el
qual va tindre entrada al Departament Central de Contractació el dia 21/10/2019 -en què van posar de
manifest la necessitat de requerir informació addicional a les empreses PARCS I JARDINS CATALUNYA SL i
PROSEÑAL SLU en tant hi havien mancances a les seves respectives declaracions responsables, considerant-se
correctes els mitjans compromesos per part de la resta d’ empresaris presentats en aquesta licitació.
11.- En data 23/10/2019 el Departament Central de Contractació va trametre els oficis corresponents a
ambdós empresaris atorgant a aquests un termini màxim per a procedir a l’ esmena dels defectes i/o
mancances detectats en les seves proposicions.
12. - Dins del termini atorgat, ambdues empreses van presentar els aclariments sol·licitats entorn l’ adscripció
de mitjans a que es comprometen per a dur a terme els serveis objecte d’ aquest contracte.
13.- En sessió de data 30 d’octubre de 2019 la Mesa es reuní amb l’objecte d’ analitzar l’ informe emès en data
29 d’ octubre de 2019 per un tecnic d’ Informàtica i l’ informe tècnic emès en la mateixa data pels tècnics
municipals que el Departament promotor del contracte va designar per efectuar-ne la valoració de les ofertes
tècniques dels candidats admesos a la licitació d’ aquest contracte, i procedir a l’ obertura dels sobres/arxius
electronics B de les seves proposicions (ofertes econòmiques i resta d’ aspectes de les ofertes avaluables
automàticament) en acte públic. En dita sessió s’ adoptaren els següents acords:
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“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a totes les empreses que van presentar proposició:
- CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, SA
- PROSEÑAL SLU
- PARCS I JARDINS CATALUNYA
- AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU
- FAUS

SEGON.- OBRIR ELS SOBRES/ARXIUS ELECTRONICS B de les proposicions de les empreses abans relacionades,
comprensius de la proposició econòmica i resta de criteris avaluables automàticament seguint el model de l’
annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte i que són els que, amb
una ponderació màxima de 60 punts, es preveuen a la clàusula 6.2 de l’ esmentat plec, obtenint-se el resultat
que hi figura en les proposicions econòmiques que s’ insereixen com a annexos en aquesta acta, donant-se
aquí per reproduït el seu contingut.
TERCER.- Feta la lectura en veu alta de les ofertes admeses en aquesta licitació, els membres integrants de la
Mesa de Contractació ACORDEN PER UNANIMITAT TRASLLADAR el contingut de la documentació inclosa dins
dels sobres/arxius electronics B de les proposicions presentades i admeses en aquesta licitació al responsable
del contracte a què es refereix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’
aquest contracte (al cap del Departament de Senyalització Viària i Mobiliari Urbà) als efectes que n’ efectui la
valoració de les ofertes incloses dins dels esmentats sobres d’ acord les fórmules i els barems que es preveuen
a la clàusula 6.2 de l’ esmentat plec clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, tots
ells ponderables de forma automàtica per l’aplicació de les fórmules i paràmetres que també s’hi assenyalen, i
igualment de conformitat amb la clàusula esmentada procedir en el seu cas a la justificació de les ofertes que
resultin anormals i/o desproporcionades conformes el següent literal:
«Tindran la consideració d’anormals o desproporcionades, aquelles ofertes econòmiques que representin una
baixa que superi en 5 punts percentuals el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades.
La justificació per garantir l’estalvi en l’execució del contracte s’haurà de fer aportant els preus unitaris amb
les circumstàncies especialment favorables que permeten al licitador obtenir millors condicions, referent als
capítols que es relacionen a continuació:
MÀ D’OBRA
MATERIALS
MAQUINÀRIA
Si les ofertes amb valors temeraris i/o desproporcionats no s’acompanyen de les respectives justificacions i/o
les presentades resulten ser insuficients, es requerirà al licitador perquè precisi les condicions de l’oferta, sent
aplicable amb caràcter general el que prescriu l’article 149 de la LCSP.
Per justificar suficientment els valors temeraris s’han d’aportar els documents en què es fonamenten, sense
cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les solucions tècniques adoptades i els preus oferts amb les
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circumstàncies tècnic-econòmiques i/o excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al licitador
obtenir millors preus de compra o prestació dels serveis.
Si, una vegada tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a partir de la justificació
efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals i/o desproporcionats, resultarà exclosa de la licitació.»
QUART.-PUBLICAR la present acta al perfil del contractant de l’Ajuntament de Badalona.
CINQUÈ.- Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els interessats podran
deduir el recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 44 i següents de la LCSP.”

14.- L’ endemà, el dia 31/10/2019 es va publicar l’ acta aixecada arran aquella sessió de la Mesa al perfil de
contractant d’ aquest Ajuntament i es van trametre totes les ofertes al Departament tècnic promotor del
contracte perquè n’ efectués la seva valoració.
15.- En data 11 de novembre de 2019 el Departament tècnic promotor del contracte va comunicar al
Departament Central de Contractació un informe en què es posà de manifest que un cop analitzades les ofertes
presentades pels candidats admesos a la licitació, hi havia una, la de l’empresa CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS FAUS SA, que resultava anormal o desproporcionada amb aplicació del llindar preestablert als plecs
reguladors d’ aquest contracte.
16.- En data 12 de novembre de 2019 es va trametre per part del Departament Central de Contractació a
l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA un ofici mitjançant el qual se li atorgava un termini per a
justificar la viabilitat de la seva oferta.
17.- Dins del termini màxim atorgat, i més concretament, el dia 19/11/2019 l’ esmentada empresa va presentar
la documentació pertinent en ares a justificar la viabilitat de la seva oferta de la qual se’n donà tramesa el
mateix dia al Departament tècnic promotor del contracte.
18.- En data 22 de novembre de 2019 es van incorporar en l’ expedient administratiu de referència dos
informes tècnics que havien estat emesos pel tècnic del Departament de Manteniment de Senyalització Viaria
i Mobiliari Urbà i el cap del Servei de Manteniment d’ Espais Públics, un d’ acceptació de la documentació
presentada per CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA en ares a justificar la viabilitat de la seva oferta i de
valoració de les ofertes econòmiques i resta d’ aspectes avaluables automàticament dels candidats admesos i l’
altre de valoració global de les ofertes (ofertes tècniques i econòmiques) i proposta adjudicació del contracte
en favor de la que n’ ha obtingut la major puntuació en aplicació dels criteris preestablerts en els plecs
reguladors d’ aquest contracte.
19.- En sessió de data 27 de novembre de 2019 la Mesa es tornà a reunir adoptant els acords que es
transcriuren literalment, en part suficient, a continuació:

“PRIMER.- ASSUMIR- NE el contingut dels informes tècnics emesos en data 22/11/2019 pel tècnic del
Departament de Manteniment de Senyalització Viaria i Mobiliari Urbà i el cap del Servei de Manteniment d’
Espais Públics, un d’ acceptació de la documentació presentada per CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA
en ares a justificar la viabilitat de la seva oferta i de valoració de les ofertes econòmiques i resta d’ aspectes
avaluables automàticament dels candidats admesos i l’ altre de valoració global de les ofertes (ofertes
tècniques i econòmiques) i proposta adjudicació del contracte en favor de la que n’ ha obtingut la major
puntuació en aplicació dels criteris preestablerts en els plecs reguladors d’ aquest contracte, els quals s’
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adjunten com a annex I a aquesta acta, donant-se per reproduït el seu contingut aquí i en base a les
conclusions d’ aquests informes:
SEGON.- CLASSIFICAR LES OFERTES ADMESES A LA LICITACIÓ AQUEST CONTRACTE amb els termes de l’
informe tècnic que ha estat emès en data 22/11/2019 s’ adjunta a aquesta acta, donant-se per reproduït el seu
contingut aquí d’ acord amb el següent ordre arran la puntuació obtinguda amb aplicació de les fórmules i
barems establerts en la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte:
Criteris automàtics:
Empreses

Criteri a

Criteri b

Admeses a la licitació

Millora preu % Auditories (15)
( 45)
Punts totals

CONSTRUCCIONES
SERVICIOS FAUS

15

60 punts

40,43

15

55,43 punts

AMBITEC SERVICIOS 40,25
AMBIENTALES SAU

15

55,25 punts

PARCS
I
JARDINS 38,17
CATALUNYA

15

53,17 punts

PROSEÑAL SLU

15

52,38 punts

CESPA SA

Y 45

37,38

Sumat amb els criteris que depenen d’un judici de valor, la classificació es:

Empreses
Admeses a la licitació

Millores subjectes a judici Milloresavaluables
de valor
automàtics
Puntuació total

AMBITEC
SERVICIOS 36
AMBIENTALES SAU

55,25

91,25 punts

CONSTRUCCIONES
SERVICIOS FAUS

60

81,00 punts

55,43

79,43 punts

CESPA SA

Y 21
24
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PARCS I JARDINS CATALUNYA 26

53,17

79,17 punts

PROSEÑAL SLU

52,38

64,38 punts

12

TERCER.- Realitzar en aquest acte la PROPOSTA D’ ADJUDICACIÓ D’ AQUEST CONTRACTE EN FAVOR DE LA
SEGÜENT ENTITAT: AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU amb NIF A65208084 resultant la millor oferta
atenent el criteri de la relació qualitat preu i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva
proposició els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la
seva valoració i són els que hi figuren a continuació i de conformitat amb l’expressat a l’informe de data
22/11/19 a publicar amb la present acta:
- Un percentatge de baixa fix i únic a aplicar sobre els preus unitaris base de licitació IVA exclòs, establerts en
l’ annex 2 del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte de 10,00 %.
- Es compromet a realitzar les auditories a les 205 àrees de jocs infantils de Badalona relacionades en l’ annex I
del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte en un termini màxim de 6 mesos
a comptar de l’inici de la vigència del contracte.
QUART.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació a tots els candidats i licitadors presentats en aquesta
licitació als efectes del tràmit d’audiència previ a la resolució d’aquest procediment per l’òrgan de
contractació, pel termini de dos dies hàbils comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del
mitjà de comunicació ( correu electrònic) que hagi indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i la
clàusula 6.1 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquesta contractació, termini durant
el qual podràn examinar les actuacions practicades a les dependències del Departament Central de
Contractació (ubicat al carrer Francesc Layret, número 86-90, 2a planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h
de dilluns a divendres, exclosos festius al municipi i REQUERIR a l’ empresa AMBITEC SERVICIOS
AMBIENTALES SAU amb NIF A65208084, en haver resultat proposada a l’ adjudicació d’ aquest contracte,
perquè, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP i la clàusula 6.1.14 de l’ esmentat plec, presenti a les
dependències del Departament Central de Contractació la documentació que es detalla a continuació, dins del
termini dels 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció d’aquesta proposta d’adjudicació realitzada
a través dels mitjans de comunicació indicats a aquests efectes per part d’aquesta empresa, ADVERTINT-LA
que, conformement amb les previsions del darrer paràgraf de l’article citat, l’ incompliment d’aquest
requeriment es considerarà un desistiment de l’oferta i facultarà a l’ Ajuntament per requerir-la al següent
licitador, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes:
- Documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència a què feia referència el licitador en la
declaració responsable que va presentar – seguint el model de l’ annex 3 d’ aquest plec - dins del sobre/arxiu
electronic A de la seva proposició, com ara i d’ entre altres:
- El DNI de l’ apoderat
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’ Identificació Fiscal i l’escriptura de
constitució o, en el seu cas, de modificació de la societat, o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, tots ells degudament inscrits al registre corresponent, si escau.
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre corresponent.
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- Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP. La capacitat
d’obrar de la resta dels empresaris estrangers s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10
del RGLCAP.
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es puguin obtenir d’ofici per part d’
aquesta Administració en el supòsit que no hagués autoritzat a la corporació dins de la documentació inclosa
en el SOBRE A i que en el moment que resultes proposat per a l’adjudicació fos del seu interès).
- La documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional de conformitat
amb allò exigit a la clàusula 7.2 d’ aquest plec.
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per un import
equivalent al 5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert per aquest contracte, atenent el sistema
de determinació del seu preu, per preus unitaris, això és, per import de 45.454,55 euros.
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos d’adscripció i subcontractació oferts.
- En el seu cas, els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació mitjançant fotocòpies.
QUART.-PUBLICAR la present acta al perfil del contractant de l’Ajuntament de Badalona i els informes que li
han servit de base emesos pel Departament tècnic promotor del contracte en data 22/11/19.
(...)»
20.- En compliment de l’ acord quart abans transcrit, en data 27 de novembre de 2019 es publicà el contingut de l’
acta i els informes que li havien servit de base al perfil de contractant de l’ Ajuntament i es notificà a tots els
candidats i licitadors als efectes exposats en l’ acord tercer transcrit anteriorment.
21.- Transcorregut el termini d’ audiència atorgat no s’ ha presentat cap al·legació i l’ empresa proposada a l’
adjudicació d’ aquest contracte: AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU, amb NIF A65208084, ha presentat,
dins del termini màxim atorgat, la documentació que se li ha requerit i ha dipositat en la Tresoreria General
d’aquesta corporació la garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs) del
contracte.
22.- Consten en l’ expedient de contractació de referència també els certificats d’estar al corrent de deutes de l’
empresa a favor de la qual es proposa l’ adjudicació d’ aquest contracte amb aquest Ajuntament, amb Hisenda i
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
23.- Atès que està previst que l’ entrada en vigor d’ aquest contracte es produeixi a la propera anualitat, no s’
ha incorporat en l’ expedient administratiu de referència document comptable ARC en tant la despesa que se’n
pugui derivar de la seva execució així com de la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, per a les futures
anualitats que comprenguin aquestes, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit
adequat i suficient als pressupostos municipals corresponents a dites futures anualitats per atendre el seu
pagament.
24.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha de sotmetre per a la seva fiscalització prèvia a l’ Intervenció
municipal.
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Fonaments jurídics
1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i està subjecta a les regulacions de la LCSP i
la normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en aquest plec, en el PPTP regulador d’aquest
contracte i documentació complementària –documents que tenen naturalesa contractual- es regulen per la
LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi cap altra regulació expressa.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau endegar els tràmits
administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el LCSP i el Reglament de desenvolupament
de la Llei de contractes del sector públic, amb les corresponents operacions pressupostàries d’autorització i
disposició de la despesa, en el seu cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(RDLEG 2/2004, de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’empresa proposada a l’adjudicació del contracte de referència AMBITEC SERVICIOS
AMBIENTALES SAU, amb NIF A65208084, ha acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar amb la
Corporació i ha aportat dins del termini establert, la documentació requerida de conformitat amb el que
disposa la clàusula 6.1 del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte en
compliment de l’article 150.2 de la LCSP. Així, ha dipositat a la Tresoreria General d’aquest Ajuntament la
garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs) d’ aquest contracte,
atenent el sistema de determinació del seu preu, per preus unitaris, entre d’altres.
4. Quant als aspectes de finançament del contracte, es reitera allò exposat en el penúltim antecedent d’ aquest
document restant sotmesa la despesa que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquest contracte així com de la
seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, per a les futures anualitats, a l’ existència de credit adequat i suficient
als pressupostos municipals correponents a aquelles futures anualitats per atendre el seu pagament de
conformitat amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
5.D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva fiscalització prèvia a l’ Intervenció
municipal.
6. L’òrgan de contractació competent per resoldre aquest expedient és – d’ acord amb el cartipàs municipal
vigent – l’ alcalde i l’interlocutor per aquest contracte és el Departament Central de Contractació, adscrit al
Servei de Contractació, telèfon 93 4832651, correu electrònic central-contractacio@badalona.cat i adreça a
C/Francesc Layret, números 86-90, 2a planta, 08911 Badalona.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables dels
departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els hi
correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment, reparació, reforma i
millora de les àrees de jocs infantils i àrees amb elements biosaludables de Badalona – tant a les existents d’
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acord amb l’ inventari de l’ annex I del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest
contracte com a les que es vagin afegint en el decurs de la vigència del contracte que en sorgeixi de la
tramitació d’ aquest procediment fins a un 10% del volum total d’ àrees de jocs i/o biosaludables relacionades
en l’ annex I del plec de prescripcions tècniques, per una durada de 4 anys a comptar del primer dia natural del
mes següent a la data de la seva formalització amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’ un any més, a
l’empresa AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU, amb NIF A65208084, en haver resultat la millor oferta
tenint en compte la millor relació qualitat preu en aplicació dels diversos criteris de valoració de les ofertes
preestablerts als plecs reguladors de dita contractació i d’acord amb l’ informe tècnic de valoració i de
proposta d’adjudicació de data 22 de novembre de 2019 del tècnic del Departament de Manteniment de
Senyalització Viaria i Mobiliari Urbà i el cap del Servei de Manteniment d’ Espais Públics i a raó de les millores
i compromisos formulats en la seva proposició els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han
estat presos en consideració en el procés de valoració de la proposició i són, entre d’ altres, els que es
relacionen a continuació:
- Un percentatge de baixa fix i únic a aplicar sobre els preus unitaris base de licitació IVA exclòs, establerts en
l’ annex 2 del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte de 10,00 %.
- Es compromet a realitzar les auditories a les 205 àrees de jocs infantils de Badalona relacionades en l’ annex I
del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte en un termini màxim de 6 mesos
a comptar de l’inici de la vigència del contracte.
SEGON.- Havent-se previst l’ entrada en vigor d’ aquest contracte a la propera anualitat, SOTMETRE la despesa
que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per als futurs exercicis que comprengui la seva execució així com la
seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, a la condició suspensiva de l’ existència de credit adequat i suficient
als pressupostos municipals corresponents a aquelles futures anualitats per atendre el seu pagament.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU, amb NIF A65208084 perquè
formalitzi el contracte de referència en document administratiu en un termini no superior a 5 dies un cop
transcorregut el termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa de la notificació de l’adjudicació a tots els
candidats i licitadors que estableixen els articles 153.3 in fine de la LCSP, de conformitat amb el que disposa la
clàusula 11.2 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència sempre i
quan no s’ hagi interposat recurs que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte. Aquest
document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats i licitadors que van presentar proposició per
participar en aquesta licitació amb el detall de recursos que poden interposar, i COMUNICAR-LA al cap del
Servei de Manteniment d’ Espais Públics i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al DOUE i al Perfil de contractant d’aquesta corporació.
SISÈ.- Contra aquest acte, els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 44 i concordants de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils de
conformitat amb el que disposat en l’article 50 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic
Si transcorreguts dos mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de contractació no
s’ha notificat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic , aquest es tindrà
per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433311137604653630 en https://seu.badalona.cat/validacio

Superior de Justícia Catalunya, el corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a
comptar des del següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els
requisits establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs establerts en l’art. 16,4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tanmateix podrà presentar-se davant
d’aquest Ajuntament o davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós administratiu, sense
necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de contractació, davant del Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la
recepció de la notificació del present acte, en la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre que considereu pertinent.

Signatures:

Alejandro Pastor López, Alcalde
- 30/12/2019

Número de resolució: 2019009170
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