DEPARTAMENT D’URBANISME
INFORME TÈCNIC/JURIDIC
SUSANA MARTINEZ SANCHO (1 de 2)
SERVEIS TÈCNICS
Data Signatura: 30/08/2019
HASH: e4391c97aa3302b2f9c90f3f0f55c781

ANTECEDENTS:
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 8/11/2018, aprova entre
altres el següent acord:
“PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació del servei de neteja
dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament d’Alcanar, per
procediment
obert,
tramitació
ordinària,
diversos
criteris
d’adjudicació, i mitjançant regulació harmonitzada, amb la
convocatòria de la licitació (annex I).

TERCER. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant regulació
harmonitzada, i procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació,
del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de
l’Ajuntament d’Alcanar (Annex I).”
2.- La clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixen la licitació per a l’adjudicació del
servei de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament d’Alcanar
respecte als criteris d’adjudicació del contracte assenyala:
“Els criteris d'adjudicació del contracte seran els inclosos en el Barem
següent:
CRITERI
Criteris automàtics:
Preu anual
Millores a l’oferta econòmica
Criteris subjectius:
Valoració de la memoria técnica
TOTAL

PUNTUACIÓ MÀXIMA
60
50
10
40
40
100

Oferta econòmica (0-60 punts):
EXP 1825/2018

2019itSMS344/JBS

1/
11

Codi Validació: 6QSM5L333RZDMF4TL4JLZQ2DK | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 11

José Enrique Bellver Soto (2 de 2)
TECNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL
Data Signatura: 30/08/2019
HASH: 149de198132b06f0eb0664c90b40db9d

SEGON. AUTORITZAR la despesa que per aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, amb càrrec a diferents
aplicacions pressupost de la Corporació de 2018 (3120-2270000
Servei neteja local de rehabilitació, 3370-2270000 Neteja Casal Jove,
3420-2270000 Neteja pistes esportives Les Cases d’Alcanar,
9200-2270000 Servei neteja edificis municipals).

1.- Preu anual (fins a 50 punts)
S’atorgaran 50 punts a la proposició econòmica que presenti un preu
anual del contracte més baix. Per la resta es seguirà un criteri
inversament proporcional, que consistirà en dividir l'oferta més baixa
per cadascuna de les ofertes presentades, i el resultat de cada
operació es multiplicarà per 50.
Puntuació = Ob/Op * 50, on:
P= Puntuació màxima del contracte
Ob= Oferta mes baixa presentada pels licitadors
Op= Ofertes presentades pels licitadors
2.- Millores a l'oferta econòmica (fins a 10 punts)
Aportació de millores que es proposin i que aquestes suposin benefici
efectiu justificat en la prestació del servei que es contracta.
a) S’atorgarà 8 punts a aquella empresa que ofereixi més bossa
d'hores de treball per imprevistos. A la resta de les empreses
s’aplicarà un criteri inversament proporcional, que consistirà en
dividir el total d'hores per imprevistos, a comptar a partir de les hores
determinades com a mínimes en la Clàusula 29 del Plec, oferides
pels licitadors pel total d'hores per imprevistos de la millor oferta
(l’oferta que presenti més bossa d'hores), i el resultat de cada
operació es multiplicarà per 8, d'acord a la fórmula següent:

P= Puntuació màxima del contracte
Ob= Total d'hores per imprevistos ofertades pel licitador
Op= Total d'hores per imprevistos de la millor oferta
b) S’atorgarà 2 punts a aquella empresa que ofereixi més controls
higiènics i microbiològics de superfícies, a la resta de les empreses
s’aplicarà un criteri inversament proporcional, que consistirà en
dividir el nombre de controls oferts pels licitadors pel total de
controls de la millor oferta (l'empresa que presenti més nombre de
controls), i el resultat de cada operació es multiplicarà per 2,
d'acord a la fórmula següent:
Puntuació = Ob/Op * 2, on:
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Puntuació = Ob/Op * 8, on:

P= Puntuació màxima del contracte
Ob= Nombre de controls ofertes pel licitador
Op= Nombre de controls de la millor oferta”.
Es a dir, s’atorga 8 punts a l’empresa que ofereixi més borsa d’hores de
treball per imprevistos, aplicant un criteri inversament proporcional i
s’atorga 2 punts a l’empresa que ofereixi més controls higiènics i
microbiològics de superfície.
Per part dels licitadors ( La Bruixa Netejes Generals i Manteniments SL;
Brocoli SL, i Multiserveis Ndavant SL) s’han realitzat propostes d’estes
millores, contingudes al sobre C (per cada lot),
3.- L’entitat la Bruixa en la seva oferta de data 12/03/2019 proposa
realitzar, d’acord amb la clàusula 12. “Determinació de la millor oferta” del
PPA I l’apartat 4.2.7. “Millores” del PPT, un total de 1.600 HORES ANUALS en
concepte de bossa d’hores de treball per la realització de tasques NO
PROGRAMADES O IMPREVISTOS al Lot 1 i aportar, d’acord amb la clàusula
12. “Determinació de la millor oferta” del PPA I l’apartat 4.2.7. “Millores” del
PPT, un total de 1.476 HORES ANUALS en concepte de bossa d’hores de
treball per la realització de tasques NO PROGRAMADES O IMPREVISTOS, al
Lot 2.
4.- Prèviament a la valoració, es proposa, pels serveis tècnics/jurídics, a la
taula de contractació, requerir a totes les empreses licitadores per a què
informin respecte als següents extrems (informe 2019itSMS112-JEBS de
data 15/03/2019):

a.- Benefici efectiu que suposa en la prestació del servei i
proporcionalitat de la proposta respecte a les hores determinades en
els plecs com a mínimes per a la realització de cada lot concret.
b.- Concepte que engloba l’oferta d’hores realitzada, com hores per a
la realització de tasques no programades i/o hores per a la realització
d’imprevistos.
c.- Estudi de la viabilitat econòmica de la proposta realitzada, així
com la determinació i quantificació econòmica de la proposta.
d.- Mecanismes de control de la borsa d’hores de treball proposades.
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“1.- Oferta d’hores de treball per imprevistos:

2.- Oferta de realització de controls higiènics i microbiològics de
superfícies:
a.- Concepte i forma de realització dels controls proposats.
b.- Estudi de la viabilitat econòmica de la proposta realitzada, així
com la determinació i quantificació econòmica de la proposta.
c.- Mecanismes de control del número de serveis proposats.”
5.- Efectuat el requeriment per la taula de contractació, s’han presentat per
les tres empreses justificacions dels diferents aspectes.
L’entitat la Bruixa en justificació de la seva proposta per escrit de data
20/3/2019, assenyala que com determina en el estudi de costos que
adjuntava a la memòria requerida referent al servei, la realització de la
borsa d’hores de serveis extraordinaris té un cost anual de 4250 euros, i que
es preveu com una pòlissa d’assegurances en benefici de l’Ajuntament.
6.-En data 02/05/2019 la mesa de contractació efectua requeriment a totes
les empreses licitadores per a que presenti còpia de la pòlissa
d’assegurança per cobrir el risc que suposa la realització dels treballs
imprevistos.
L’entitat La Bruixa Neteges Generals i Manteniments SL presenta copia de la
pòlissa d’assegurances per atendre les millores proposades en la licitació.

Verificada per la mesa, que la pòlissa presentada és una pòlissa de
responsabilitat civil, que no reconeix de forma expressa els imprevistos del
servei, s’acorda:
“REQUERIR, novament, l’empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I
MANTENIMENTS, en el termini de 3 dies hàbils des de la data
d’aquest requeriment, aporti còpia de la pòlissa d’assegurances per
atendre els imprevistos, en el marc de la borsa d’hores ofertes.”
8.- En data 12/05/2019 REE 23 La Bruixa Neteges Generals i Manteniments,
SL presenta escrit d’aclariment respecte la cobertura de la bossa d’hores
ofertes i expressament assenyala:
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7.-En data 08/05//2019 a les 9:30 la mesa de contractació es reuneix per a
la valoració de la documentació presentada per la mercantil La Bruixa
Neteges Generals i Manteniments SL relatives a la pòlissa d’assegurança per
atendre les millores proposades en la licitació.

“5. Considerant que la bossa d’hores extraordinàries estan destinades
a cobrir esdeveniments amb naturalesa no previstes, segons la
clàusula 1.5.2. del plec Administratiu:
Tindran el
caràcter
de serveis addicionals aquells que siguin
necessaris realitzar en les
instal·lacions municipals amb motiu
d’esdeveniments extraordinaris (celebracions, festes populars, actes
oficials o altres d’anàloga naturalesa no
previstos). Tanmateix,
l’Ajuntament d’Alcanar podrà contractar aquests serveis a qualsevol
empresa externa que consideri escaient, d’acord amb el preu més
econòmic. No obstant això, haurà de sol·licitar pressupost l’empresa
adjudicatària d’aquest contracte.”
I tenint en compte que el passat any 2018, el conjunt dels nostres
clients amb dret al servei d’emergència i bossa d’hores utilitzaren el
18,60% de les hores de serveis extraordinaris a què tenien dret,
aquest percentatge ha estat aplicat com d’ús real a tots els nous
contractes del 2019 i l’empresa l’ha augmentat un 10% (criteri de
prudència) fins el 28,60% com a previsió.

9.- En data 18/07/2019 el TAG identifica l’oferta de l’entitat la Bruixa com
incursa amb una presumpció de anormalitat, i per tant informa que cal
iniciar el procediment previst en l’article 149 de la LCSP perquè acrediti
plena i oportunament la viabilitat de la seva oferta i que justifiqui i desglossi
raonada i detalladament el perquè del baix nivell de preu i costes en relació
al número d’hores ofertes.
10.- La taula de contractació, reunida el dia 18 de juliol de 2019 acorda
requerir a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments SL perquè
en el termini de cinc dies acrediti la viabilitat de la seva oferta, i justifiqui i
desglossi raonadament i detalladament el motiu del baix nivell de preus i
costos, en relació amb el número d’hores ofertes als lots als quals participa.
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Per tant, 1600 hores x 12,98€ (cost unitari mig segons conveni dels
anys 2019 i 2020 per les hores extraordinàries) = 20.768€ x 18,60%
percentatge d’ús real (global de l’empresa) = 3.862,85€ quota
corresponent a una garantia de 1600 hs. (dades de 2018) 3.862,85€ +
10% (criteri de prudència) = 4.249,30 € arrodonit a 4.250€. Aquest
import correspon a la dotació econòmica al compte general de riscos
per cadascun dels 2 lots.”

11.- L’entitat La Bruixa Neteges Generals i Manteniments SL, presenta
escrit de data 25 de juliol de 2019 en contestació al requeriment en el qual
bàsicament assenyala que:
-

-

-

Les hores extraordinàries poder ser realitzades per qualsevol empleat
de l’empresa, essent el seu cost imputat a l’empresa directament
mitjançant el seu funcionament intern per a la gestió d’aquest tipus
d’hores, es a dir el seu cost no s’imputa en cap cas al contracte.
Que el seu cost es cobreix mitjançant un fons que l’empresa gestiona
comptablement.
Que per l’estimació de les hores, respecte a les 1.600 ofertes, es va
considerar que únicament es faran servir un 18,60%, que a un preu
de 12,98 € segons conveni, significa un valor de les hores ofertes de
20.768 €, encara que es valoren en l’oferta en 4250 € [20.768 € x
(18,60 % +10%)].
Que les hores ordinàries ( no les extraordinàries ofertes) segons la
seva pròpia proposta tenen un cost de 18€/h laborable; 32,40 €
festius; i en horari nocturn laborable 27,90 € i 40,50 €
respectivament.

A més a més indica que l’empresa ha aprovisionat comptablement la
quantitat resultant de multiplicar les 1.600 hores pel preu de l’hora segons
conveni (12,98 €/h.), i que a fi de garantir el bon funcionament del contracte
presenta aval per aquest import.

1.- Segons l’article 201 de la LCSP, els òrgans de contractació prendran els
mesures pertinents per garantir que en l’execució del contracte, els
contractistes assoleixen les obligacions aplicables en matèria laboral, i
sense perjudici de les facultats, per comprovar durant el procediment de
licitació que els candidats i licitadors compleixen amb les obligacions
laborals estatals i de l’annex V de la LCSP.
INFORME
Analitzades les al·legacions hem de assenyalar:
1.- Que en principi, el què realitza l’empresa La Bruixa es una oferta
amb cost “0”, assenyala que les hores extraordinàries poder ser realitzades
per qualsevol empleat de l’empresa, essent el seu cost imputat a l’empresa
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FONAMENTS DE DRET

directament mitjançant el seu funcionament intern per a la gestió d’aquest
tipus d’hores, es a dir el seu cost no s’imputa en cap cas al contracte i que
el seu cost es cobreix mitjançant un fons que l’empresa gestiona
comptablement.
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en endavant TCCSP, s’ha
pronunciat en diverses ocasions respecte a la validesa de les ofertes
licitadores a zero euros o de cost “0”.
En la resolució número 41/2014, el tribunal assenyala, reiterant-ho entre
altres resolucions en la 30/2015:
“VUITÈ. El principi general de tots el contractes és la seva onerositat
(article 1274del Codi Civil). Aquesta nota característica dels contractes
també s’estén als contractes públics.
La Directiva
18/2004/CE
defineix com “contractes públics” els contractes onerosos celebrats
per escrit entre un o varis operadors econòmics i un o varis poders
adjudicadors, l’objecte del qual sigui l’execució d’obres, el
subministrament de productes o la prestació de serveis en el sentit de
la present Directiva.

Aquest caràcter onerós està determinat per la retribució que percep el
contractista, que d’acord amb l’article 87.1 del TRLCSP ha d’atendre al
preu de mercat, i que pot ser en metàl·lic o en espècie. En aquest
sentit, l’ordenament jurídic únicament es permet retribució en
espècie en el contracte de subministrament i en el contractes
concessionals on la retribució es el dret d’explotació de l’obra o servei
a canvi d’un preu a pagar pels usuaris –cas que, a diferència del que
afirma l’òrgan de contractació, no és el cas objecte d’aquesta
Resolució.
Com ha afirmat la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat
Valenciana, en l’Informe 6/2008: “El problema para la admisión de las
ofertas sin coste para la Administración, además de lo dicho
anteriormente, se centra en dos aspectos. El primero es la quiebra del
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En idèntic sentit, ho regula la nova Directiva 24/2014/UE, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública. Amb l’aprovació de la Llei
de contractes del sector públic es va pretendre un major ajustament
del preu dels contractes als valors reals del mercat econòmic –
preocupació generalitzada en l’àmbit de la Unió Europea- com es pot
desprendre’s del major esforç que s’exigeix a l’administració en
l’exacta definició de les pretensions objecte del contracte, en el major
control de les modificacions i en l’establiment dels límits de les
pròrrogues.

principio de igualdad y no discriminación de los licitadores que deben
poder ofertar todos en las mismas condiciones.”
De resultes de l’anterior, en principi, aquest Tribunal considera que si
bé el preu de 0 euros dels serveis especials pot entendre’s com un
preu cert i determinat, en aquest supòsit on, d’acord amb els propis
plecs del contracte, els serveis especials suposen un cost i no es
permet la presentació de cap variant, la manca de contraprestació
econòmica o patrimonial buida de contingut aquest contracte ja que
elimina el requisit d’onerositat exigit per l’ordenament jurídic. En altres
paraules, el preu zero fa que l’oferta en el seu conjunt mai no arribi a
tenir substantivitat pròpia i, en conseqüència, el licitador que oferta
alguna prestació per 0 euros incompleix l’obligació de presentar
ofertes ajustant-se amb els plecs del contracte que són lex inter partes
(article 145 del TRLCSP).(.....//....)

En tercer lloc, la determinació en 0 euros d’aquestes prestacions
afecta al principi d’equivalència de les prestacions -principi comú de la
contractació- entès com la necessitat que existeixi un equilibri real
entre el valor dels béns o serveis que es reben i el preu que es
satisfà per aquests, per a garantir l’equilibri de les recíproques
prestacions evitant, en tot cas, l’enriquiment abusiu i l’empobriment
sense causa. El legislador estatal ha reforçat la necessitat de vetllar
que el preu sigui adequat al mercat a l’exigir expressament en l’article
87.1 del TRLCSP que: “Els òrgans de contractació han de vetllar
perquè el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte
mitjançant l’estimació correcta del seu import, atenent el preu
general de mercat, en el moment de fixar el pressupost de licitació i
l’aplicació, si s’escau, de les normes sobre ofertes amb valors
anormals o desproporcionats”. En aquest mateix sentit, es va
pronunciar el Consell d’Estat en el Dictamen DCE 514/2006, de 25 de
maig de 2006.(....//....).”
En el mateix sentit es va pronunciar este Tribunal en la resolució 161/2014,
EXP 1825/2018

2019itSMS344/JBS

8/
11

Codi Validació: 6QSM5L333RZDMF4TL4JLZQ2DK | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 11

(...//...)ONZÈ. En segon lloc, aquest preu de 0 euros també afecta al
principi de lliure competència (article 1 del TRLCSP). Aquest principi
garanteix que tots els licitadors tinguin les mateixes oportunitats en el
moment de preparar els termes de les seves ofertes i implica que
aquestes estiguin sotmeses a les mateixes condicions per a tots els
competidors (sentència del Tribunal General de 12 de març de
2008, European Service Network/Comisión, T-332/03; sentencia del
Tribunal de Justícia de 29 d’abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di
Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, apartat 110).

concloent que en aquell cas que l’oferta es de zero euros havia de ser
rebutjada per aplicació dels preceptes legals i principis bàsics de la
contractació administrativa.
Esta tesis es conté igualment en resolucions com la del Tribunal
Administratiu de Contractes Públics de Navarra ( Acord 29/2014), o per la
Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana,
en el seu informe 8/2009, de 19 d’octubre.
2.- L’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, ofereix
1.600 hores per lot 1, i 1476 hores al lot 2, justifica que a la seva empresa el
tant per cent d’hores d’emergència l’any 2018 varen ser un 18,6%,
afegint-ne un 10% com a criteri de prudència.
El cost que preveu per realitzar les 1.600 hores és de 4.250 €, es a dir, un
cost hora de 2,65 €, i per tant molt per sota de conveni col·lectiu de la
neteja.
No explica perquè en la previsió que fa de les hores extraordinàries, en front
del què qualifica com “ordinàries”, es preveu un cost mol inferior al que fixa
en la seva proposta de 12,98 €/h (les hores ordinàries, no les extraordinàries
ofertes): segons la seva pròpia proposta tenen un cost de 18,00€/h
laborable; 32,40 € festius; i en horari nocturn laborable 27,90 € i horari
nocturn festiu 40,50 €, i per tant en la valoració no té en compte ni el cost
que realment preveu, ni la distinció entre hores laborables, festives i en
horari nocturn o diürn.

“(...///...) A todo ello cabe añadir que de acuerdo con lo establecido en
el último incisodel apartado 3 del artículo 69 de la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE, que goza de efecto directo, “Los poderes adjudicadores
rechazarán la oferta si comprueban que es anormalmente baja porque
no cumple las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 18,
apartado 2”, esto es, las aplicables en materia medioambiental, social
o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho
internacional medioambiental, social y laboral enumeradasen el Anexo
X. (...//...)
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En un cas similar a l’oferta de l’empresa La Bruixà el Tribunal Administratiu
de Contractació de Madrid, en la seva resolució 337/2017 argumenta:

(...//...)Ademas la doctrina citada, ya ha sido matizada por los
tribunales de recursos contractuales que han establecido que a efectos
de determinar el precio ha de tenerse en cuenta los costes salariales
de convenio colectivo. No obstante si concurren varias prestaciones la
insuficiencia del precio/hora de trabajo de una categoría no supone
que el precio sea insuficiente pues se puede compensar con el precio
de otras prestaciones o con los gastos generales de la empresa, con el
límite previsto en el Acuerdo 61/2014, de 8 de octubre del TACP
Aragón, que es la posibilidad de licitar a importe 0 en una de las
prestaciones del contrato, ante la necesaria onerosidad de las
prestaciones contractuales. (Resoluciones 194/2014 246/2016,16 de
noviembre de 2016 del TACPCM y Resolución 210/2016, de 16 de
septiembre de 2016 TARJCA).
De manera que resulta indubitado que en la justificación de la
viabilidad de las ofertas incursas en presunción de temeridad deben
respetarse todas la obligaciones de índole social, o medioambiental
aplicables.(...//...)

A més a més l’oferta que realitza La Bruixa com a tal es errònia i
contradictòria per si mateixa:

-No explica el perquè valora les hores ofertes a 12,98 € i no als 18,00
€ que fixa com a cost, i perquè no efectua distinció entre horari diürn
o nocturn, i jornada normal o festiva, amb el preu de 32,40 € festius; i
27,90 € en horari nocturn laborable i 40,50 € nocturn festiu.
No afegeix res a les consideracions anteriors el fet de què hagi presentat
aval (a més a més de que es realitza per un concepte no previst en la LCSP),
o que assenyali que figura la previsió del seu cost en un fons de reserva de
l’empresa, i esta circumstància recolza l’afirmació de que la proposta es una
oferta amb cost “0”.
EXP 1825/2018
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-La Bruixa Neteges Generals i Manteniments SL realment preveu que
no realitzarà la totalitat de les hores ofertes (tot i la seva afirmació de
què preveu la seva realització total sempre parla d’una previsió d’un
18,6 %), i per tant, o no es té que valorar la quantitat global de hores
proposades, sino les realment ofertes, es a dir un 18,6 %+ 10% de les
hores, o si es té en compte el numero total de hores ofertes, realitza
una proposta de hores a un preu molt per sota al fixat per conveni per
al servei de neteja.

CONCLUSIONS
Per tot el que ha estat exposat, INFORMO que per tant de garantir
el correcte compliment de l’interès general, finalitat ultima de la
contractació publica, per raons d’una eficient utilització dels fons
destinats a la realització de serveis, la salvaguarda de la lliure
concurrència, competència i la selecció de l’oferta econòmicament
més avantatjosa, la necessitat de garantir que l’execució dels
contractes es assoleixin les obligacions aplicables en matèria social
o laboral, cal entendre que l’oferta econòmica de l’empresa La
Bruixa Netetja SL no pot ser admissible atès que no defineix un
preu vàlid per a les prestacions incloses en l’objecte del contracte i
la seva proposta no compleix les obligacions en matèria social i
laboral.
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