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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C174-2021-7607 . Adjudicació del contracte del servei de patis oberts.
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022, es va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació i
adjudicació del contracte del servei de patis oberts, per procediment obert
simplificat sumari.

21/04/2022 Secretari

El dia 8 d’abril de 2022 es va notificar a l’empresa amb millor puntuació el
requeriment per a que aportés la documentació prevista en la clàusula 16 i 25 del
plec de clàusules administratives particulars.
El data 7 d’abril de 2022, es varen generar d’ofici els certificats d’estar al corrent de
pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència Estatal
d’Administració Tributària de l’empresa millor classificada.

Elisa Almirall Gayo

Signatura 2 de 2

L’empresa KLOUSNER SL amb CIF B64145550 va aportar la documentació
esmentada en data 12 d’abril de 2022, mitjançant instància número de registre
d’entrada 2022/5210.
L’empresa KLOUSNER SL amb CIF B64145550 estava exempta de constituir la
garantia definitiva de conformitat amb la clàusula 30 del plec de clàusules
administratives particulars.
Fonaments jurídics i tècnics
De conformitat amb l’article 159.6 de la LCSP estableix que:

20/04/2022 Alcalde

“En contractes d’obres d’un valor estimat inferior a 80.000 euros, i en contractes de
subministraments i de serveis d’un valor estimat inferior a 60.000 euros, excepte
els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no és
aplicable aquest apartat, el procediment obert simplificat pot seguir la tramitació
següent:
a) El termini per presentar proposicions no pot ser inferior a deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant. No obstant això, quan es tracti de compres corrents de béns
disponibles en el mercat, el termini és de 5 dies hàbils.

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

b) S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional.
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c) L’oferta es lliura en un únic sobre o arxiu electrònic i s’avalua, en tot cas, d’acord
amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de les
fórmules que estableixen els plecs.
d) La valoració de les ofertes es pot efectuar automàticament mitjançant dispositius
informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxiliï l’òrgan de
contractació. S’ha de garantir, mitjançant un dispositiu electrònic, que les
proposicions no s’obren fins que no hagi finalitzat el termini per presentar-les, de
manera que no s’ha de celebrar cap acte públic per obrir-les.
e) Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració han de ser
accessibles de manera oberta per mitjans informàtics sense cap restricció des del
moment en què es notifiqui l’adjudicació del contracte.

g) La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.
En tot el que no preveu aquest apartat, s’aplica la regulació general del
procediment obert simplificat que preveu aquest article.
En compliment de la clàusula 23 dels Plecs de clàusules administratives particulars
es van valorar les ofertes presentades per la tècnica d’ensenyament emetent el
corresponent informe de classificació de les ofertes en data 14 de març de 2022,
publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar el 15 de març de
2022, tot assenyalant que existia una possible baixa anormal en relació a la
primera empresa classificada. L’informe de la tècnica d’Ensenyament es transcriu a
continuació:

Elisa Almirall Gayo

Signatura 2 de 2

21/04/2022 Secretari

f) No es requereix la constitució d’una garantia definitiva.

“Consideracions prèvies
L’objecte del contracte del servei licitat tracta de vigilar, dinamitzar i promoure la
participació dels espais de Patis Oberts a dues escoles de Premià de Mar, l’Escola La
Lió i l’Escola Montserrat, durant l’horari de cap de setmana i festius.

La Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2022 va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei de Patis Oberts.
En data 2 de febrer de 2022 es publica la convocatòria a la plataforma de
contractació pública, iniciant el termini de presentació d’ofertes dins el 17 de febrer
del 2022, inclòs.

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

20/04/2022 Alcalde

Aquest servei vol oferir l’oportunitat de dotar d’utilitat un espai municipal perquè
famílies puguin gaudir d’unes instal·lacions equipades en els seus moments de
gaudi familiar.
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Valoració de les ofertes

21/04/2022 Secretari

De conformitat amb la clàusula 23 del Plec de clàusules Administratives Particulars,
un cop finalitzat el període d’exposició pública, s’han valorat les propostes seguint
la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars, criteri automàtic del
preu, amb 100 punts, seguint la següent fórmula:

Segons aplicació de la fórmula anteriorment esmentada, la puntuació segons les
ofertes presentades per les empreses:

Elisa Almirall Gayo

Actiescola SLU
B17456336
Taller i Cultura
G65643405

Baixa (€)

Baixa (%)

Punts
(baixa)

Desviació

2.767,62

10,40%

68,92

8,92

23.934,62

2.659,40

10,00%

66,27

6,27

Puntuajocs B64958838

24.648,00

1.946,02

7,32%

48,51

11,49

Klousner SL B64145550
IPRES
G64344492
Osventos SL
B70493275
Sotrac
B17767302
Players
B61949111
Ancon
B17767583

23.684,20

2.909,82

10,94%

72,50

12,50

22.578,48

4.015,54

15,09%

100,00

40,00

24.466,49

2.127,53

8,00%

53,02

6,98

24.359,43

2.234,59

8,40%

55,67

4,33

25.327,67

1.266,35

4,76%

31,54

28,46

24.453,20

2.140,82

8,05%

53,35

6,65

Diversport B17711474

24.577,57

2.016,45

7,58%

50,23

9,77

26.594,02

100

Mitjana

60,00

Baixa
Anormal

73,54

13,54 Desviació

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

Oferta IVA
exclòs
23.826,40

20/04/2022 Alcalde

Signatura 2 de 2

Empresa
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Es considera baixa anormal quan la puntuació total que correspon segons la suma
de punts de tots els criteris d’adjudicació avaluable de forma automàtica sigui
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions totals de les ofertes i
la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Atenent aquest indicador, es considera baixa anormal una puntuació que superi els
73,54 punts.
Obtenint així les següents puntuacions, per ordre de punts:
Empresa

Klousner SL

72,50

Actiescola SLU

68,92

Taller i Cultura

66,27

Sotrac

55,67

Ancon

53,35

Osventos SL

53,02

Diversport

50,23

Puntuajocs

48,51

Players

31,54

Elisa Almirall Gayo

En base als fonaments tècnics esmentats anteriorment, certifiquem la necessitat de
realitzar REQUERIMENT per part del departament de Contractació a l’empresa
IPRES, amb una puntuació de baixa anormal.”
A la vista de la publicació de l’informe de la tècnica, l’empresa IPRES, sense el
requeriment previ de la secretaria de l’òrgan de contractació, va presentar
justificació de la seva oferta que podria estar qualificada com a anormal, mitjançant
correu de data 16 de març de 2022 a la bústia de contractació. Tal i com assenyala
la tècnica de l’àrea d’ensenyament la publicació de l’informe i l’acció de l’empresa al
presentar la justificació de la baixa anormal implica que la mateixa es dona per
assabentada i requerida, tot i no seguir els canals adequats, en virtut del principi
antiformalista del dret administratiu.
L’informe de la tècnica d’Ensenyament de data 29 de març de 2022, que es
transcriu a continuació conclou que:
“Antecedents
En data 14 de març de 2022, el departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de
Premià de Mar emet informe de valoració de les ofertes econòmiques de les
empreses presentades. Es valora requerir a l’empresa Associació IPRES justificació

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

100,00

Conclusions

20/04/2022 Alcalde

Signatura 2 de 2

21/04/2022 Secretari

IPRES

Punts
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de l’oferta econòmica presentada en la licitació, atès que l’oferta econòmica
presentada és anormalment baixa.
En data 15 de març de 2022 es va publicar al perfil del contractant de l’ajuntament
de Premià de Mar l’informe de valoracions.
A la vista de la publicació de l’acta, en data 16 de març de 2022, l’empresa
mitjançant la bústia de contractació aporta les al·legacions que justifiquen l’oferta
econòmica presentada pel servei de patis oberts, sense que des de la unitat de
contractació s’enviï requeriment de la secretària de l’òrgan de contractació al
respecte. La publicació de l’informe i l’acció de l’empresa al presentar la justificació
de la baixa anormal implica que la mateixa es dona per assabentada i requerida, tot
i no seguir els canals adequats.

A l’informe l’empresa IPRES, detalla els càlculs que justifiquen la valoració
econòmica.
Respecte les despeses de personal, es comprova que el conveni d’aplicació exposat
a les al·legacions no presenta revisió ni actualització des de la data de venciment,
l’any 2015.

Elisa Almirall Gayo

Davant aquest fet, és d’aplicació l’article 84 de l’Estatut de Treballadors, el qual
determina la preferència d’aplicabilitat d’un conveni col·lectiu vigent sobre un altre
conveni posterior en el temps, amb independència de quines siguin les
denominacions, àmbits territorials o funcionals de cadascú.
Així, davant el venciment del conveni especificat a la justificació de l’oferta, el
conveni d’aplicació és el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya de la província de Barcelona publicat al DOGC, amb nº
79002295012003.
L’aplicació del conveni específic de l’Associació IPRES esmentat a l’informe de
justificació de l’oferta especifica el preu/hora del treballador inferior al preu/hora
definit al Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya de la província de Barcelona, així com no té contemplada la categoria
laboral dels professionals determinats al Plec de Prescripcions Tècniques.

20/04/2022 Alcalde

Signatura 2 de 2

21/04/2022 Secretari

Vistes la justificació de l’empresa on presenta una valoració econòmica del cost de
cadascun dels serveis objecte de contracte, establint un pressupost base de licitació
sense IVA de 22.578,48 € .

El cost de personal representa un 80,52 % de l’import del contracte.
Conclusió

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

Vists els arguments exposats, es comprova que el cost de personal es troba per
sota les taules salarials establertes en el Conveni col·lectiu que els hi és d’aplicació,
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i per tant l’oferta econòmica presentada repercuteix negativament sobre el salari
dels treballadors adscrits al contracte.
Entenem que l’empresa Associació IPRES és un centre especial de treball que vetlla
per la inclusió de les persones amb risc d’exclusió social, fet que els permet tenir el
seu propi conveni. Tot i això, el conveni subscrit té data de venciment al 2015 i no
es presenten actualitzacions, fet que repercuteix negativament al salari base dels
treballadors, així com no es té determinada per conveni específic la categoria
laboral demanada pels professionals que han d’executar el servei, obligant així a
prendre com a referència el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya de la província de Barcelona.

21/04/2022 Secretari

Per tots els motius exposats, rebutgem la justificació presentada per l’empresa, ja
que entenem que l’oferta econòmica presentada posa en risc el servei de
monitoratge, vigilància i dinamització de patis oberts i que, per tant, l’empresa no
podrà desenvolupar correctament el servei licitat.
Hi ha crèdit suficient i adequat per l’adjudicació del contracte.
Els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions
tècniques no han estat objecte d’impugnació mitjançant recurs especial en matèria
de contractació.

Elisa Almirall Gayo

Signatura 2 de 2

L’òrgan de contractació és l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte de
conformitat amb l’article 150.3 de la LCSP.
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP aquest és l’alcalde.
S’ha incorporat fiscalització favorable de la interventora accidental.
Resolució
Per tant, resolc
Primer.- EXCLOURE a l’empresa IPRES amb CIF G64344492 per manca de
justificació de la seva oferta anormal de conformitat amb l’informe emès per la
tècnica d’ensenyament de data 29 de març de 2022.

Tercer.- DISPOSAR la despesa per import de 28.657,88 € (vint-i-vuit mil sis-cents
cinquanta-set euros amb vuitanta-vuit cèntims), IVA inclòs, a favor de l’adjudicatari
KLOUSNER SL amb CIF B64145550, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
7002.33900.2270100, d’acord amb el quadre d’anualitats següent:

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

20/04/2022 Alcalde

Segon:- ACCEPTAR la proposta d’adjudicació de l’àrea d’ensenyament a la vista
dels informes i ADJUDICAR el contracte del servei de patis oberts a la segona
empresa millor classificada KLOUSNER SL amb CIF B64145550, d’acord amb els
preus oferts i amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars.
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Any

Import

2022

13.386,24

2023

15.271,64

Quart.- ANULAR el saldo restant en les fases anteriors de retenció i d’autorització
de la despesa per l’import sobrant de la baixa obtinguda.

Signatura 2 de 2

Elisa Almirall Gayo
Rafael Navarro Álvarez

Sisè. NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. Aquesta
notificació té els efectes de formalització del contracte.
Document signat electrònicament

20/04/2022 Alcalde
Signatura 1 de 2

21/04/2022 Secretari

Cinquè.- PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar,
l’acord d’adjudicació de conformitat amb la clàusula 26 dels plecs de clàusules
administratives particulars en relació amb els articles 63 i 151 del la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
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