AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

INFORME DE FISCALITZACIÓ D’INTERVENCIÓ A L’ EXPEDIENT DEL
SERVEI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL TRACTAMENT DE LA
VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ AFECTATS
PER LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL. URBANITZACIÓ LA VALL.

En mèrit d’ allò que disposen la Disposició adicional tercera apartat 3ª de Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 així com d’acord al que preveu
l’art. 13 Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics del Reial
Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local, i el seu apartat 13-2c) segons el qual, independentment
que el ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas transcendents en el procés de
gestió els aspectes que fixi l’acord del Consell de Ministres vigent en cada moment
respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els
suposits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els
tipus de despesa que comprèn aquesta fiscalització es limita exclusivament a aqueslls
extrems fixats el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se
da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria,
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
D’acord a la normativa esmentada, en relació aquest expedient s’han comprovat els
extrems següents amb els resultats que s’assenyalen a continuació:

Extremos de general comprobación.
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure.
Consta document A incorporat a l’expedient.
Que les despeses o obligacions es proposin a l’òrgan competent per a l’aprovació.
Consta
Clàusula 9. Òrgan de contractació i perfil del contractant
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1.És òrgan competent per a la present contractació l’Alcalde, d’acord amb l’establert a la
disposició segona de la LCSP ja que el valor estimat del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost de l’any 2020.

Extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos
o expedientes, se contienen en el presente Acuerdo, apartado cuarto:

1. Servicios en general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
Consta informe signat en data 22/10/2020.

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso, documento
descriptivo.
Consta.
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d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación
del servicio por la propia Administración por sus propios medios.
Consta segons informe del Secretari de la Corporació de data 22/10/2020 pel qual:

e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
Consta PPT signat per l’encarregat de la Brigada en data 22 d’octubre de 2.020.

f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del
contrato; que cuando se utilice un único criterio, …. si el único criterio a considerar es
el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; …..
Consta
Clàusula 15. Criteris d’adjudicació
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris
d’adjudicació següents d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Criteris de valoració automàtica 100%:
Oferta econòmica: Fins a 45 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació al preu més econòmic i a la resta se’ls puntuarà de
manera proporcional, d’acord amb la fórmula següent:
Puntuació=(oferta econòmica més baixa / oferta a valorar) * 45
Control del personal amb GEO localització 25 punts
S’atorgaran 25 punts a aquelles empresa que ofereixin a l’Ajuntament un sistema de GEO
localització del personal que està executant el servei.
Resolució d’urgències fins a 15 punts:
12 hores màxim 15 punts
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24 hores màxim 10 punts
48 hores màxim 5 punts
Disposició de telèfon operatiu 24h 15 punts:
S’atorgaran 15 punts a aquelles empresa que ofereixin un telèfon operatiu 24h 15 punts

g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
Consta.
Clàusula 18. Proposicions anormals
En relació al preu ofert, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o
desproporcionats sempre que el preu per a l’execució del contracte estigui inclòs dintre de
les previsions efectuades per a les subhastes a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions
públiques.

En relació a la resta de criteris, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o
desproporcionats quan justificadament s’apreciï que la proposició no pot ser complerta en
els termes oferts.

L’article 149.4 de la LCSP estableix que, en tot cas, els òrgans de contractació rebutjaran
les ofertes si comproven que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental,
social, o laboral, nacional o internacional, incloent-hi el compliment dels convenis
col•lectius sectorials.
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i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que
se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la
obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
Consta.
Clàusula 11. Condicions especials d’execució de caràcter socialment responsable
1. Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran
d’adequar la seva activitat a l’efecte.
2. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral i de seguretat social, així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el
lloc de treball i el compliment dels convenis col•lectius aplicables. Especialment pel que fa
a salaris dels treballadors, hores extres, llibertat d’associació i negociació col•lectiva,
prohibició de discriminació i de l’assetjament
L’empresa contractista, en relació amb el servei, ha d’incorporar la perspectiva de gènere
i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.
3. Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació contractual essencial als efectes
assenyalats en l’article 211.f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de
resolució del contracte, sense perjudici de que pugui ser objecte de penalització, d’acord
amb l’article 192.1 de la LCSP.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1
de la Ley de Contratos del Sector Público:
Consta.
a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de
contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor
estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto
prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en
que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
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l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos
del Sector Público.
Consta.
Clàusula 6. Durada del contracte i possibles pròrrogues
1.- Durada: la durada del contracte serà de 1 any a partir de la data que s’estableixi en el
contracte.
2.- El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim d’un any més.
La pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa, o
professional sempre que l’avís es realitzi amb una antelació mínima de dos mesos abans
de la finalització del contracte o de la pròrroga corresponent d’acord amb el que disposa
l’article 29 de la LCSP.

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20
por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento
de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los
pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
Consta
Clàusula 25. Modificació del contracte.
1. D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de
les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les
previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte
Causes previstes de modificació: major número de M2 per increment de més serveis
2. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del
projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.
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Es fa constar amb caire d’ OBSERVACIONS COMPLEMENTARIES les que es
relacionen a continuació, els efectes del que disposa l’art 219.2 parràgraf últim del
TRLRHL, sense que produeixen efectes suspensius en la tamitació del expedient:

El pressupost base de licitació es regula a la clàusula 4 del Plec proposat si be no
s’ajusta el que estableix l’art 100-2 de la LCSP quan estableix:
“se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios
de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el
presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de
género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia”.

El pressupost base de licitació no consta amb desagregació de gènere i categoria
professional el cost dels salaris de les persones destinades a la seva execució.
Pel que fa a les repercussions econòmiques del contracte l’informe del Secretari de la
Corporació estableix:

Aquest informe s’emet amb caire de fiscalització previa limitada i referit exclusivament
als aspectes contemplats el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018.
MARIA TERESA LLOR SERRA
INTERVENTORA
Signat digitalment.
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