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U.T.: SC-SECRETARIA
Referència. “Servei de manteniment de l’arbrat en la via pública”
Núm. Expedient. 2019/3609

DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de 23 de desembre de 2020, va
aprovar l’expedient del contractació del servei de manteniment de l’arbrat
en via pública 2019/3609.
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Com a conseqüència d’unes observacions fetes per diverses licitadores, en
data 29 de gener de 2021 i 1 de febrer de 2021, en relació dubtes del
contingut de la pàgina 26 Clàusula 12a dels criteris d’adjudicació del Plec de
clàusules administratives particulars, i en relació als criteris de la Memòria
Justificativa d’inici de licitació presents a les pàgines 11 i 12, sobre criteris
de valoració del Lot 1, criteri 8 i 10 del Lot 2 i criteri 12 del lot 3, el 24 de
febrer de 2021 es va aprovar un decret d’esmena.
En data 8 de febrer de 2021 l’esmena va ser publicada al perfil del
contractant i es va ampliar el període de presentació d’ofertes fins el dia 8
de febrer de 2021.
En data 21 de febrer de 2021 es va formular una nova consulta per part
d’una empresa licitadora al perfil del Contractant en relació a un aclariment
d’un preu unitari.
En data 1 de març de 2021 els Serveis Tècnics han emès informe en
detectar-se més errors en el plec de prescripcions tècniques, en els annexos
del plec de clàusules administratives i també en la memòria justificativa.
Aquests darrers errors es van reproduir en el plec de clàusules
administratives i tots ells segons l’informe tècnic determinaven la necessitat
de les següents esmenes:
1.

“Esmena de preu unitari annex 6.

Arran d'una pregunta feta per una de les licitadores en data 21 de febrer al perfil del
Contractant. s'ha constatat que en la pàgina.4 de l'annex 6 del plec, Llistat de preus unitaris,
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Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

En data 14 de gener de 2021, es va publicar la licitació al Perfil del
Contractant amb un termini de presentació d’ofertes el 18 de febrer de
2021.
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en referència a la categoria E21R11A4, Tasques de manteniment d’escocells on diu unitat de
medició hores (h) hauria de dir. Unitats (u). Es deu a un error tipogràfic.
El concepte de la definició d’aquesta unitat de treball és
E21R11A4
Conjunt de tasques relacionades amb el manteniment de la totalitat dels escocells, que són:
desherbat d'escocells, eliminació rebrots de fins a 2m, manteniment aspratges, sembra,
reposició de mulch i/o terra vegetal, reparació malles antiherbes i altres tasques relacionades
en aquest àmbit que siguin necessàries. Inclòs les eines i material que s'hagin de menester
per a la realització d'aquestes tasques (P - 4).
Atesa la naturalesa de la pregunta, des dels serveis tècnics s’ha estimat la necessitat de fer
un major desglòs del conjunt de tasques que s’inclourien en el concepte, el detall de
cadascun dels quals es detalla a continuació:

E21R11A4-1 u
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E21R11A4-3
E21R11A4-4
E21R11A4-5
E21R11A4-6

u
u
u
u

E21R11A4-7 u
E21R11A4-8 u
E21R11A4-9 u
E21R11A410
u

Desherbatge escocellgran 2m2 (treure herbes i rebrots fins a 2 m i acabat amb mulch). Inclou soterrament
/manteniment en bones condicions de degoter en cas de ser-hi
Manteniment del reg per degoter en escocells. Reparació i substitució
Manteniment aspratges- recol·locació, canvi de de goma en tutors i tensar
Col·locació de nous aspratges
Manteniment malla antiherbes/geotèxtil existent, refixar-la treure les herbes existents i acabat amb mulch
Col·locació nova o substitució al 100% de malla antiherbes en escocell menor de 2m2. Inclou retirada
d'herbes, col·loccaió nova malla i finalització tasca amb aportació de mulch
Col·locació o recanvi de malla antiherbes en escocell gran 2m2.Inclou retirada d'herbes, col·locació nova
malla i finalització tasca amb aportació de mulch

E21R11A-11 u

Sembra escocells. Inclou tasques preliminars de deseherbatge i escatar, la sembra, la barreja de llavors i el
primer reg
Sembra en escocells gran de mida superiror a 2m2 . Desherbate i preparació escocell, material de sembra,
primer reg

E21R11A-12 u

Treballs en arrels, petits talls i col·locació de malla al límit de l'escocell

El degslòs dels preus unitaris s’afegirà al document d’annex 6.

2. Esmena del tipus de contracte de serveis.
A l’apartat 8 del plec tècnic es fa referència a la certificació els treballs, no equitatius a
llarg de l’exercici pressupostari i que estaran plenament vinculats amb la facturació, la
qual tampoc no tindrà un caràcter fix mensual.
Segons la descripció i detall de l’apartat 8 del plec tècnic, el tractament d’aquest
contracte a nivell de facturació és el de tractament successiu.

- SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT EN VIA PÚBLICA

Metadades

Url de validació

2019/3609

Pàgina 2 de 8

Signatura 1 de 2
Enric Olivé Manté

Signatura 2 de 2
02/03/2021

Joan Manuel Ferrera Izquierdo

02/03/2021

2,99
3,74
6,88
7,94
4,66
23,36
4,01
5,82
10,73
4,92
9,83
68,09

Per aquest motiu quan en l’apartat 4 de la memòria justificativa s’assenyala que:
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

E21R11A4-2 u

Desherbatge escocell petit(inferior a 1 m2, treure herbes i rebrots fins a 2 m d'alçada tronc )
Desherbatge escocell mitjà,mida entre 1 i 2 m2: treure herbes i rebrots fins a 2 m d'alçada tronc i acabat
amb mulch. Enterrament del degoter en cas de ser-hi
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3. Forma en que s’ha de dur a terme la facturació.
Palesada l’anterior circumstància s’evidencia que la facturació no pot ser estandarditzada
(homogènia mensualment). Aquesta apreciació però, no apareix a la clàusula 11 de la
memòria justificativa d’inici de licitació. Aquets fet s’ha d’incloure a la clàusula 11 de la
memòria per tal de no generar confusions als licitadors.
Concepte esmenat de la clàusula 11 de la Memòria justificativa:
És per això que, a la clàusula 11 de la memòria ha de reflectir:
El contracte serà de tracte successiu
L’adjudicatari haurà de facturar segons feina executada i en relació als conceptes dels
preus unitaris de l’annex 6 del present contracte o els que en resultin de l’aplicació de la
baixa oferta
Esmena de la descripció de tasques del Lot 3 del plec tècnic de clàusules
administratives
En la pàg. 17 del plec tècnic es descriuen i quantifiquen el nombre mínim d’escocells a
tractar.
4.

2019/3609

- SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT EN VIA PÚBLICA

Metadades

e7e20e8954e34358a82faedb2cdc233d001

“En els contractes de subministraments i de serveis que tramitin les administracions
públiques i altres entitats del sector públic amb pressupost limitador, en els quals l’empresari
s’obligui a lliurar una pluralitat de béns o a executar el servei de manera successiva i per
preu unitari, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del
contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet d’estar subordinats a
les necessitats de l’Administració, s’ha d’aprovar un pressupost màxim.”

Atenent a la naturalesa del contracte, de tracte successiu del contracte, no es poden exigir
quantitats mínimes de tasques a executar al licitador, per la qual cosa, no ha constar les
unitats a tractar.
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Cal afegir que aquests pressupostos són uns pressupostos de màxim atès que el contracte es
configura com un contracte de tracte successiu d’acord amb la disposició addicional 33 de la
LCSP segons la qual
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Els nous paràgrafs de la pàgina 17, apartat del LOT3. MANTENIMENT D’ESCOCELLS, TALA
ARBRAT MORT, MANTENIMENT DE L’OBRA HIDRÀULICA DE REG, MANTENIMENT DE
L’INVENTARI serà:
Manteniment preventiu:
Tasques de manteniment i coordinació de les tasques que es descriuen a continuació en el
plec.
El tècnic de l’empresa adjudicatària haurà de presentar al principi de temporada una
planificació de les tasques a realitzar en relació al bon manteniment dels escocells, la revisió
del reg automatitzat en viari així com de la contínua actualització de l’inventari i la
coordinació general de tasques. En el manteniment preventiu es preveu realitzar treballs en
escocells més les tasques tècniques de revisió i actualització dels inventaris, control i
seguiment tasques.
Manteniment correctiu:
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També hi ha la previsió de complementar tasques en escocells, les revisions dels sistemes de
reg i actuacions com i la coordinació de les tasques.
Es consideren tasques correctives, totes aquelles relacionades amb serveis especials
d’emergències i/o urgències degut a situacions climatològiques adverses o sinistres
etc.Aquest contracte es tramitarà pel procediment obert harmonitzat atès que el seu valor
estimat és igual o superior a 750.000 euros i el seu objecte es refereix al serveis previstos
en l'annex IV, de conformitat amb l'article 22 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

En data 2 de març de 2021, la TAE de Serveis Jurídics va emetre informe
Jurídic favorable a l’esmena del contracte.
A aquest fets són d’aplicació els següents
FONAMENTS JURÍDICS.
I.

Competència.

La competència per a l’aprovació d’aquests acords correspon a la Junta de
Govern Local per delegació del Decret d’Alcaldia, de 28 de juny de 2019, en
relació a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
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En aquest cas es preveurien la gran part destinada al manteniment de l’obra hidràulica en
arbrat viari la tala d’arbrat que vagi produint falles i el manteniment i/o realització d’obres
d’anclatges complexes en arbrat de gran port i que es vulgui conservar.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic “Els òrgans superiors poden avocar per a si
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El manteniment correctiu són aquelles actuacions de les descrites a continuació en el plec i
referent a aquest lot que poden ser variables al llarg de l’any, ja sigui perquè no es poden
preveure amb molta antelació o perquè estiguin subjectes a canvis o esdeveniments
diversos.
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mateixos el coneixement d’un o diversos afers la resolució dels quals
correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius
dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social,
jurídica o territorial ho facin convenient.”
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes finalitza el proper 5 de
març de 2021, queda suficientment justificada l’aprovació del present
Decret, per no generar molèsties a les licitadores que vulguin presentar les
seves proposicions les quals no podrien ser elaborades correctament atesa
l’existència d’errors en els plecs.
II.

Errors en la determinació del Pressupost Base de Licitació.
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manteniment de la totalitat dels escocells … és mesurada en HORES, amb un preu
unitari hora de 12,75 € . Preu que no concorda amb el preu hora de peó que
planteja el Plec que és 13,95 €. En canvi en el document justificació preus el mateix
concepte es mesura en UNITATS , també a 12,75 €” No es pot garantir el

pagament del preu hora del peó si el preu unitari també assenyalat per
hores (no per unitats d’execució) per a l’arranjament de l’escocell és per
import inferior malgrat incloure els materials.
L’article 100 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en el seu apartat segon disposa que:
2. En el moment d’elaborar-lo, els òrgans de contractació han de tenir cura que el pressupost
base de licitació sigui adequat als preus del mercat. A aquest efecte, el pressupost base de
licitació s’ha de desglossar per indicar en el plec de clàusules administratives particulars o el
document regulador de la licitació els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals
calculades per a la seva determinació. En els contractes en què el cost dels salaris de les
persones ocupades per a la seva execució formin part del preu total del contracte, el pressupost
base de licitació ha d’indicar de manera desglossada i amb desagregació de gènere i categoria
professional els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència.
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L’error en la fixació dels imports dels preus unitaris afecta als imports que
han de ser objecte de pagament en virtut de conveni, atès que com han
assenyalat les licitadores “la partida de tasques relacionades amb el

Així mateix cal tenir present l’article 309.1 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic atès que existeix un error en els
preus que s’han de fixar per unitats d’execució i no per unitats de temps.
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Els errors detectats són quantitativament i qualitativament prou importants
com perquè no sigui possible la seva esmena atès que afecten a convenis
laborals aplicables i a la forma de pagament de les licitadores, fet que es
considera un element de tipus essencial del contracte (STJUE de 29 d’abril
de 2004 Succhi di frutta).
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1.

El plec de clàusules administratives ha d’establir el sistema de determinació del preu dels
contractes de serveis, que es pot referir a components de la prestació, unitats d’execució o
unitats de temps, o fixar-se en un tant alçat quan no sigui possible o convenient
descompondre’l, o resultar de l’aplicació d’honoraris per tarifes o d’una combinació de
diverses d’aquestes modalitats.

En un mateix sentit, les licitadores es poden veure afectades, de manera
molt significativa, si el pagament dels seus serveis no es fa de manera
homogènia cada mes, si no en funció de les prestacions que se’ls hi
encomanen i efectivament es duen a terme i si el contracte no es configura
com un contracte de serveis ordinari, si no com un contracte de tracte
successiu, on per definició es desconeix el número exacte de prestacions a
realitzar.
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En els contractes de subministraments i de serveis que tramitin les administracions públiques i
altres entitats del sector públic amb pressupost limitador, en els quals l’empresari s’obligui a
lliurar una pluralitat de béns o a executar el servei de manera successiva i per preu unitari,
sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del contracte es
defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet d’estar subordinats a les necessitats
de l’Administració, s’ha d’aprovar un pressupost màxim.
És evident que l’administració no pot tenir una certesa absoluta del número
exacte de prestacions que seran necessàries, sobretot en el manteniment
correctiu. De la mateixa manera cal preveure que conforme més elevat sigui
el número d’operacions de manteniment correctiu menor serà el de
manteniment preventiu.
III.

Desistiment.

L’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, regula el desistiment del procediment d’adjudicació per part de
l’Administració que podrà adoptar-se per l’òrgan de contractació abans de la
formalització del contracte i que es fonamentarà en un infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
del procediment d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la
concurrència de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata
d’un procediment de licitació.
L’apartat 3 de l’esmentat article 152 prescriu que només podrà adoptar-se
la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d’interès públic
degudament justificades en l’expedient.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

En aquest sentit la disposició addicional 33 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, preveu que:
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L’informe tècnic justifica aquest interès públic que podria afectar els drets
salarials del personal i a la informació facilitada a les empreses licitadores.
Aquests errors no són errors materials, de fet o aritmètics que poden ser
esmenables d’acord amb l’article 122.1 de la LCSP en relació a l’article
109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, ja que, la jurisprudència del Tribunal Suprem en
aquesta qüestió manté un criteri restrictiu que considera que aquests es
caracteritzen per ser “ostensible, manifest i indiscutible, implicant, per sí
mateix, l’evidència del mateix, sense necessitat de majors raonaments i
exterioritzant-se prima facie per la seva sola contemplació”.
L’article 35 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, determina que hauran de ser motivats, amb
referència succinta de fets i fonaments de dret, els actes que acordin el
desistiment per l’Administració en procediments iniciats d’ofici.
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Primer.- Aprovar el desistiment del procediment de contractació “Servei de
manteniment de l’arbrat en via pública”, en haver-se detectat diversos
errors en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques que suposen una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte i existir raons d’interès públic que ho
justifiquen atès que s’afecta als drets salarials del personal i a la informació
facilitada a les empreses licitadores.
Segon.- Anul·lar l’autorització de la despesa aprovada mitjançant acord de
la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2020 (PRP 2020/756)
per import de 276.622,84€ dels quals 46.290,72.-€ ho són en concepte
d’IVA amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 15 17100 2100 de
jardineria i arbrat pel manteniment preventiu i a l’aplicació i 33 15320
62300 d’arbrat i contenidors pel manteniment correctiu
Tercer.- Publicar aquest acords en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Cardedeu de la Plataforma dels serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 152.1 de la LCSP.
Quart.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors que hagin
presentat ofertes en la licitació del contracte d servei de manteniment de
l’arbrat en via pública.

Cardedeu,
2019/3609
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HE RESOLT

Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
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Per tot el que he exposat,
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SC-SECRETARIA / Contracte administratiu

En dono fe,

L’alcalde,
Enric Olivé Manté.

El secretari general,
Joan Manuel Ferrera Izquierdo
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