JUNTA DE GOVERN
Sessió: ORDINÀRIA
Data: 31 d´octubre de 2019
Àrea: ALCALDIA I SERVEIS GENERALS
Expedient núm. 2018/011026

Francisco Muñoz Cameo, secretari general de l'Ajuntament de Roses (Girona)

CERTIFICO:

Que a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 31
d´octubre de 2019 hi consta que per unanimitat dels membres presents, es va aprovar l'acord
del tenor literal següent:

“6.-CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L’ESCOLA ELS GRECS. EXP. 2018/011026

Identificació de l’expedient

Contractació del «Servei de neteja de l’escola Els Grecs». Aprovació de l’expedient de
contractació i de la seva licitació.

Antecedents

1. Proposta de contractació de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics per a la contractació
del «Servei de neteja de l’escola Els Grecs».

2. El contracte té un pressupost base de licitació de 100.058,95 € més 21.012,38 €, en concepte
del 21% d’IVA, fan un total de 121.071,33 €, per una durada de dos anys, prorrogables per tres
anys més, d’any en any, i una data prevista d’inici de l’1 de febrer de 2020.

3. El valor estimat del contracte és de 254.602,26 €.

4. A l’expedient hi consten, entre altres documents, juntament amb el Plec de clàusules
administratives i el Plec de prescripcions tècniques, la memòria justificativa del contracte que
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conté la justificació del preu, per ser aprovada per l’òrgan de contractació i l’informe de
justificació d’insuficiència de mitjans propis que obliguen a acudir a l’externalització del servei.

5. La Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2019 va acordar deixar pendent el present
acord.

Fonaments de dret

Primer. El contracte es regirà per la normativa següent:

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública
- Reglament d’Execució (UE) 2016/07 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual
s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, d’ara endavant LCSP
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, d’ara endavant
RGLCAP, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests
dades
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals
- Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, o normativa que la
substitueixi
- La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, la normativa de dret privat.

2. Tindran caràcter contractual els següents documents:

- El Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
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- El Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT)
- El contingut de l'oferta subscrita pel licitador que resulti adjudicatari del procediment, així com,
si escau, els aclariments realitzats pel mateix a sol·licitud de la Mesa de Contractació, i que es
recullen en les actes que a aquest efecte s'aixequin
- L'acord d'adjudicació del contracte adoptat per l'òrgan de contractació

Segon. El contracte té caràcter administratiu, la seva prestació principal és de serveis i hi ha una
complementària de subministrament de reposició de consumibles amb una incidència
econòmica del 5% del pressupost base de licitació, per la qual cosa es qualifica de contracte
mixt de serveis i subministrament, tal i com estableixen els articles 17, 22 i 25 de la LCSP i les
normes que regiran l’adjudicació seran les establertes per als contractes de serveis i el règim
jurídic del contracte seran d’aplicació les normes compreses en el PCAP i subsidiàriament les
establertes en la llei de contractes per a cada tipologia segons sigui la naturalesa de la
prestació, de serveis o de subministrament.

Tercer. El contracte, per raó del seu valor estimat, està subjecte a regulació harmonitzada
d’acord amb l’article 22.b de la LCSP. Per a l’adjudicació del contracte i a tenor de les seves
característiques, del seu valor estimat, i que la prestació del servei s’iniciarà a l’any 2020, tal i
com està previst en el Plec de clàusules administratives particulars, s’ha optat pel procediment
obert, d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i l’aprovació de l’expedient de contractació es
realitza mitjançant la modalitat de despesa anticipada d’acord amb allò preceptuat a l’article
117.2 de la LCSP, que estableix que els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot
amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant
si s’efectua en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests
efectes, es poden comprometre crèdits amb limitacions que es determinin en les normes
pressupostàries de les diferents administracions públiques subjectes a aquesta llei.

La selecció de l’adjudicatari serà mitjançant diversos criteris d’adjudicació de valoració
automàtica, d’acord amb l’article 145 de la LCSP.

En el contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible per a la declaració
d’oferta anormals o desproporcionades, si en el tràmit d’audiència s’evidencia que els salaris
considerats a l’oferta són inferiors al que estableix el conveni col·lectiu de treball d’aplicació i en
la condició especial d’execució d’abonar als treballadors adscrits al contracte com mínim les
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retribucions establertes en Conveni colꞏlectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals
de Catalunya.

Quart. El PCAP redactat compleix amb les determinacions requerides en l’article 122 de la
LCSP. En ell s’hi estableixen els requisits dels licitadors per participar a la licitació del contracte,
la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, essent proporcionals a la naturalesa
de les prestacions a contractar i al seu import, els criteris d’adjudicació, i les condicions
especials que inclouen condicions de caràcter social i mediambiental.

La selecció de l’adjudicatari serà mitjançant una pluralitat de criteris d’adjudicació, tots ells de
valoració automàtica, relacionats amb l’execució del contracte i en base a seleccionar la millor
oferta en relació qualitat-preu (articles 145 i 146 de la LCSP). Entre aquests criteris, també
s’han establert criteris de qualitat mediambiental.

Al comportar aquesta contractació l’obligació de l’adjudicatari de la subrogació en els contracte
de treball del personal adscrit al servei del contractista anterior, el PCAP incorpora la informació
que preceptua l’article 130 de la LCSP sobre els costos laborals del personal afectat a la
subrogació, la imposició de penalitats en el cas de no facilitat el nou contractista a la finalització
del seu contracte la informació dels treballadors afectats a la subrogació i la seva obligació de
respondre dels salaris impagats i de les cotitzacions a la seguretat social a la finalització de la
contracta.

Tota la documentació per a participar a la licitació es accessible per mitjans electrònics, en el
plec s’estableix com forma de comunicació amb el licitadors els mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics i la presentació d’ofertes també es realitza de forma electrònica, de conformitat amb
les Disposicions addicionals setzena i dissetena de la LCSP.

En utilitzar-se en el procediment l’eina de Sobre digital, queda garantida el secretisme de les
proposicions i que l’obertura dels sobres no es realitzarà fins que no hi hagi finalitzat el termini
per a la seva presentació i en la data fixada i publicada.

La valoració de les ofertes correspondrà a la Mesa de contractació, que podrà ser assistida pels
tècnics que consideri.
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Cinquè. L’anunci de licitació del contracte es publicarà en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament, juntament amb els plecs, la memòria justificativa del contracte, l’informe
d’insuficiència de mitjans i l’acord de l’òrgan de contractació d’aprovació de l’expedient de
contractació, i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

En la fase de selecció del contractista es publicarà en el Perfil del contractant el nombre i la
identitat dels licitadors, totes les actes de la Mesa de contractació relatives al procediment
d’adjudicació i, en el seu cas, els informes sobre les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat i l’acord d’adjudicació del contracte o de desistiment del procediment, de
declaració de desert, així com la interposició de recursos i l’eventual suspensió del contracte
com a conseqüència del recurs.

Sisè. Atès l’import del valor estimat del contracte, la contractació està subjecta a recurs especial
en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 i següents de la LCSP.

Setè. L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, en la seva qualitat
d’òrgan de contractació.

Acord

1. Aprovar la justificació de la contractació del «Servei de neteja de l’escola Els Grecs» en els
termes establerts a la Memòria justificativa del contracte que consta a l’expedient.

2. Declarar la tramitació de licitació anticipada, mitjançant procediment obert amb tramitació
subjecta a regulació harmonitzada, per a la contractació de l’esmentat servei, amb un
pressupost base de licitació de 100.058,95 € més 21.012,38 €, en concepte del 21% d’IVA, fan
un total de 121.071,33 €, per un termini d’execució de dos anys, prorrogables per tres anys
més, d’any en any.

3. Aprovar la despesa en caràcter pluriennal amb un finançament aplicat als exercicis
pressupostaris que a continuació es relacionen del pressupost de la corporació:

2020 55.077,94 € IVA inclòs
2021 60.911,20 € IVA inclòs
2022

5.082,19 € IVA inclòs
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4. L’aplicació pressupostària en la qual s’imputarà la despesa corresponent a l’exercici 2020 és
la següent: 51/3231/2270000.

L’eficàcia del contracte quedarà condicionada suspensivament a la prèvia existència de partida
pressupostària adequada i suficient en els pressupostos corresponents.

5. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que consten a l’expedient pels quals es regirà el contracte.

6. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del contractant i en el DOUE per tal que, en el termini
de 30 dies naturals a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de
publicacions de la Unió Europea, les empreses interessades puguin presentar les seves
propostes.

Així mateix, es donarà publicitat de l’adjudicació i de la formalització del contracte en el Perfil del
contractant i en el DOUE.

7. Comunicar el present acord a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics i als Departaments
d'Intervenció, Tresoreria i Premsa d'aquesta corporació.

8. Els plecs reguladors de la licitació i els que estableixin les característiques de la prestació així
com l’acord d’adjudicació i els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació,
sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets
o a interessos legítims, seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació,
d’acord amb l’article 44 de la LCSP.

Aquest recurs té caràcter potestatiu i es podrà interposar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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Contra els esmentats actes relacionats en el paràgraf primer d’aquesta clàusula no procedeix la
interposició de recursos administratius ordinaris. Exp. núm. 2018/011026”

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta, a la data
de la signatura electrònica.

Document signat electrònicament.
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