Na Rebeca Just Cobos, secretària de l’Ajuntament de Cabrils,

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 12 d’agost de 2020, ha adoptat
per unanimitat l’acord, el qual literalment és com segueix:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 1526/2020: Eliminació criteri adjudicació i retroacció procediment de
contractació del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de
Cabrils.
2.- ANTECEDENTS
En data 16 d’abril de 2018 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils va adoptar
l’acord d’adjudicació a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U., el contracte de serveis
de neteja dels edificis municipals, el qual es va formalitzar el 18 de maig de 2018, iniciant el
servei el dia 1 de juny de 2018, per un termini de durada inicial de 4 anys.
En data 3 de juny de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils ha acordat
l’inici d’un procediment per la resolució de l’esmentat contracte.

En data 20 de juliol de 2020, va tenir entrada a través del Registre general de documents de
l’Ajuntament de Cabrils, l’escrit del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de
la Generalitat de Catalunya, relatiu a la presentació del recurs especial en matèria de
contractació per part de l’Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) contra els
plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen
la licitació del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals i, en concret, contra un
criteri d’adjudicació, sol·licitant s’acordés la suspensió del procediment de licitació, com a
mesura provisional, i es rectifiquin els plecs i es convoqui un nou concurs.
En data 29 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de resolució del
contracte de serveis de neteja dels edificis municipals amb TEMPO FACILITY SERVICES,
S.L.U. per incompliment de les obligacions essencials del contracte, d’acord amb l’article
211.1.f) de la LCSP, condicionant els seus efectes en el moment en què es formalitzi el nou
contracte amb un nou contractista.
En data 31 de juliol de 2020, es rep la Resolució núm. S-61/2020 (N-2020-188), de data 29 de
juliol de 2020, emesa pel TCCSP, per la qual s’acorda la mesura provisional consistent en
suspendre el procediment de contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals, sense
perjudici de la valoració sobre el fons de l’assumpte que pugui efectuar el TCCSP i sense que
l’adopció de la mesura comprometi el sentit final de la resolució del recurs.
Vist l’informe jurídic núm. 43/2020 de data 7 d’agost de 2020, emès per la Tècnica
d’administració general de la Corporació, el qual en la seva part de conclusions és com
segueix:
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En data 1 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, un cop instruït
l’expedient, va acordar aprovar els plecs i la licitació del contracte de serveis de neteja d’edificis
municipals, mitjançant procediment obert per urgència, subjecte a regulació harmonitzada.

“Consultades les resolucions emeses pel TCCSP, actualment està resolent els recursos especials
en matèria de contractació en un termini aproximat d’un mes i mig – dos mesos. A més, durant el
mes d’agost no es celebren sessions. Per tant, tenint en compte que la data d’interposició del
recurs és el 16 de juliol de 2020, s’estima que la seva resolució no es produiria abans de finals de
setembre, principis d’octubre.
La suspensió de la tramitació del procediment de licitació, retrassant la seva adjudicació i
formalització amb un nou contractista, està causant, per un costat, un agreujament en les
condicions d’higiene i salubritat dels edificis municipals, amb el risc a les persones que pot
provocar, essent un servei bàsic i essencial davant les actuals circumstàncies provocades per
l’aparició del COVID-19; i, per un altre costat, un agreujament de la precària situació laboral en la
que es troben els treballadors i treballadores de l’actual contractista que no reben el seu salari des
del mes de desembre de 2019, els quals són objecte de subrogació d’acord amb el seu conveni
col·lectiu.
Pels motius exposats, es considera adient eliminar dels plecs de clàusules administratives
particulars, el criteri d’adjudicació impugnat, en concret el corresponent a l’etiqueta social que tenia
una puntuació de 2 punts, i que ha estat objecte del recurs especial en matèria de contractació, de
tal manera que enlloc de ser la puntuació total de 84 punts, aquesta serà de 82 punts, i retrotaure
el procediment de licitació al moment anterior a l’enviament de l’anunci al DOUE i a la publicació
de l’anunci de licitació al Perfil del contractant.
Comprovats els actes i tràmits adoptats anteriors a la publicació de l’anunci, es considera
procedent conservar els següents:
-

Informe tècnic d’insuficència de mitjans de data 29 de juny de 2020
Informe jurídic justificatiu de la tramitació per urgència de data 29 de juny de 2020
Informe intervenció fiscalització prèvia de data 29 de juny de 2020
Informe secretaria plecs i licitació de data 30 de juny de 2020
Plec de prescripcions tècniques particulars
Acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2020

En conseqüència, es proposa que l’òrgan de contractació adopti els següents acords:

Segon.- Retrotaure les actuacions portades a terme en el procediment de licitació del contracte de
serveis de neteja d’edificis municipals, el qual es tramita per procediment obert per urgència,
sotmès a regulació harmonitzada, al moment anterior a l’enviament de l’anunci al DOUE i
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Cabrils, d’acord amb
l’article 122.1 de la LCSP.
Tercer.- Conservar tots els actes i tràmits el contingut dels quals es mantingui inalterat.
Quart.- Publicar l’anunci de la licitació al DOUE i al Perfil del contractant de la corporació.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als dos licitadors que havien presentat els sobres electrònics.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta resolució al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, als
efectes oportuns.
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Comissió Informativa que es
celebri.»
Per la qual cosa, s’emet el present informe sens perjudici d’altre millor criteri en Dret fonamentat.”
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«Primer.- Aprovar l’eliminació del criteri d’adjudicació número 2 “Etiqueta social” amb la següent
descripció “Es valorarà la presentació del certificat ISO 20400 o equivalent” de la clàusula 17 dels
plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació del contracte de serveis de
neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Cabrils, el qual té una puntuació de 2 punts, de tal
manera que enlloc de ser la puntuació total de 84 punts, aquesta serà de 82 punts.

Així doncs, es considera adient modificar la clàusula 17 dels Plecs de clàusules administratives
particulars, pel que fa als criteris d’adjudicació, en el sentit següent:
CRITERIS
1.Preu
2. Sistema de control i inspecció de
qualitat de neteja als edificis / centres
a netejar
3. Plans de neteja als edificis / centres
a netejar
4. Hores complementàries sense cost
extra
5. Maquinària
6. Temps de resposta davant
urgències
TOTAL

Tipus de criteri
Objectiu

PUNTUACIÓ
15 punts

Objectiu

10 punts

Objectiu

12 punts

Objectiu

30 punts

Objectiu

10 punts

Objectiu

5 punts
82 punts

S’haurà d’adaptar a aquesta modificació l’annex 4 corresponent al model de proposició
econòmica que s’incorpora als Plecs de clàusules administratives particulars.
3.- FONAMENTS DE DRET
Vist que es tracta d’un contracte de serveis previst a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
Vist l’article 122.1 de la LCSP el qual literalment és com segueix:
“Els plecs de clàusules administratives particulars hauran d’aprovar-se prèviament a
l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del
contracte, o de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació, i només podran ser modificats
amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic. En altre cas, la modificació del plec
comportarà la retroacció de les actuacions.”

És d’aplicació el que disposa l’article 156 i següents de la LCSP, sobre la tramitació de
l’expedient mitjançant procediment obert, el qual està sotmès a regulació harmonitzada d’acord
amb l’article 19 LCSP.
En aplicació del que disposa la Disposició Addicional Cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7
d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, la licitació es
tramitarà pel procediment d’urgència previst a l’article 119 de la LCSP, atès que a
conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta pel RD 463/2020, de 14 de març,
no va ser possible iniciar l’expedient essent el servei de neteja d’edificis municipals un servei
bàsic i essencial, el qual no es pot ajornar pel risc a les persones que pot provocar
l’incompliment de les exigències d’higiene i salubritat públiques, tenint en compte les actuals
circumstàncies provocades per l’aparició del COVID-19.
Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern
Local per delegació efectuada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant acord plenari de
data 16 de juny de 2008.
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Vist l’article 51 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sobre la conservació d’actes i tràmits.

4.- CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’eliminació del criteri d’adjudicació número 2 “Etiqueta social” amb la següent
descripció «Es valorarà la presentació del certificat ISO 20400 o equivalent» de la clàusula 17
dels plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació del contracte de
serveis de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Cabrils, el qual té una puntuació
de 2 punts, de tal manera que enlloc de ser la puntuació total de 84 punts, aquesta serà de 82
punts.
Segon.- Retrotaure les actuacions portades a terme en el procediment de licitació del contracte
de serveis de neteja d’edificis municipals, el qual es tramita per procediment obert per urgència,
sotmès a regulació harmonitzada, al moment anterior a l’enviament de l’anunci al DOUE i
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Cabrils, d’acord
amb l’article 122.1 de la LCSP.
Tercer.- Conservar tots els actes i tràmits el contingut dels quals es mantingui inalterat.
Quart.- Publicar l’anunci de la licitació al DOUE i al Perfil del contractant de la corporació.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als dos licitadors que havien presentat els sobres
electrònics.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta resolució al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, als
efectes oportuns.
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Comissió Informativa que es
celebri.”

I, perquè consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa Presidenta, a reserva del que resulti de l’aprovació de l’acta, d’acord amb el que disposa
l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals.

Cabrils, 12 d’agost de 2020

Vist i plau,
L’alcaldessa,
Maite Viñals Clemente
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Que el resultat de la votació va ser el següent: 4 vots a favor de l’Il·lma. Sra. Maite Viñals
Clemente, el regidor Sr. Pere Sáez Mora, el regidor Sr. Jordi Campos Guitart i la regidora Sra.
Avelina Morales Serra.

