INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE DESISTIR D’OFICI EL
CONTRACTE, EN MODALITAT DE CONCESSIÓ DE SERVEIS, PER A LA
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
L’ALEGRIA DE SANT VICENÇ DELS HORTS (CTRE2022000002), QUE ES
VA INICIAR PER DECRET NÚMERO 2022LLDR001025 DE DATA 10/06/2022
Assumpte: informar sobre la necessitat de desistir d’ofici el contracte, en
modalitat de concessió de serveis, per a la gestió i explotació del servei
d’Escola Bressol Municipal L’Alegria de Sant Vicenç dels Horts
(CTRE2022000002), que es va iniciar per decret número 2022LLDR001025 de
data 10/06/2022.
Consideracions tècniques:
En data 10 de juny de 2022, es va aprovar mitjançant decret número
2022LLDR001025 l’inici de la licitació del contracte, en modalitat de concessió
de serveis, per a la gestió i explotació del servei d’ Escola Bressol Municipal
L’Alegria de Sant Vicenç dels Horts.
Posteriorment a l’inici de la licitació, s’ha detectat que alguns dels imports dels
costos de personal que consten a l’annex 6 (quadre subrogació del personal)
del plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió
de servei, són erronis.
Per a fer el càlcul es va prendre de referència el quadre de subrogació del
personal de data desembre 2021, però en data 9 de desembre de 2021 es va
publicar a BOE la resolució de 25 de novembre de 2021, de la Direcció General
de Treball, que estableix l'increment de les taules salarials aplicables en un
1,10%, a partir de gener del 2022, i amb efectes retroactius de setembre de
2021.
Cal doncs actualitzar l’annex 6 del plec de clàusules administratives particulars
(quadre de subrogació del personal) amb els nous imports tenint en compte
aquest percentatge d’augment salarial.
També s’ha detectat un error en el càlcul dels costos de les despeses de
personal docent de l’annex 7 (pressupost anual del contracte). Inicialment es va
calcular un import de 202.347’39 €, quan l’import correcte, d’acord amb el
quadre de subrogació de personal, és de 194.940’27 €.
En conseqüència, cal actualitzar també l’annex 7 del plecs de clàusules
administratives particulars (pressupost anual del contracte) i el propi plec de
clàusules administratives particulars, concretament els següents apartats:
3.1 Pressupost anual del contracte
3.3 Aportació per part de l’ Ajuntament

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
f97d3d18-9edd-4975-9c1a-0093e26f3e93

3.5 Valor estimat del contracte
3.6 Preu del contracte
En relació als canvis en l’annex 6 del plec de clàusules administratives
particulars (quadre de subrogació del personal), s’adjunta quadre de
subrogació actualitzat.
En relació als canvis en l’annex 7 del plec de clàusules administratives
particulars (pressupost anual del contracte), s’adjunta nou document de
pressupost anual.
En relació als canvis en el plec de clàusules administratives particulars,
s’adjunta nou plec amb els següents canvis:
On hi consta:
3.1 Pressupost anual del contracte
El pressupost anual del contracte està detallat a l’Annex 7. El pressupost
anual del contracte compren el resultat previst de l’explotació del servei.
En l’esmentat pressupost, s’han previst despeses més benefici industrial
per import de 377.642,35 €, IVA exempt.
Al calcular el pressupost del contracte, s’han tingut en compte les
següents consideracions:

 El subministrament de llum, aigua i gas és assumit pel concessionari.
 En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
 Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones
treballadores que ha d’executar el contracte amb les categories
professionals i nombre de persones, segons s’especifica en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT) i d’acord amb l’Annex 6 sobre subrogació
de personal.
 L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència
el Conveni col·lectiu de que resulti d’aplicació, no obstant s’han aplicat
els valors de subrogació indicats a l’Annex 6, per ser superiors. Aquesta
indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
Ha de constar:
El pressupost anual del contracte està detallat a l’Annex 7. El pressupost
anual del contracte compren el resultat previst de l’explotació del servei.

En l’esmentat pressupost, s’han previst despeses més benefici industrial
per import de 369.476,74 €, IVA exempt.
Al calcular el pressupost del contracte, s’han tingut en compte les
següents consideracions:

 El subministrament de llum, aigua i gas és assumit pel concessionari.
 En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
 Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones
treballadores que ha d’executar el contracte amb les categories
professionals i nombre de persones, segons s’especifica en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT) i d’acord amb l’Annex 6 sobre subrogació
de personal.
 L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència
el Conveni col·lectiu de que resulti d’aplicació, no obstant s’han aplicat
els valors de subrogació indicats a l’Annex 6, per ser superiors. Aquesta
indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
On hi consta:
3.3. Aportació per part de l’ Ajuntament
L’Ajuntament farà una aportació econòmica anual en concepte
d’aportació municipal que correspon a la diferència entre les previsions
d’ingressos i les despeses, i inclou el benefici industrial del
concessionari. L’aportació municipal anual màxima serà de 237.427,66
€.
Tanmateix, i donat que l’atorgament de l’aportació econòmica no pot
revestir la forma de garantia de rendiment mínim, en cap cas el
concessionari tindrà dret a percebre la totalitat de l’aportació màxima
establerta quan durant la vigència del contracte es produeixin variacions
que representin una reducció de les despeses i/o un increment dels
ingressos previstos en el pressupost en el seu dia fixat; o altres
circumstancies que alterin el règim econòmic-financer inicialment
establert.
En el cas que la diferència entre ingressos i despeses sigui positiva, és a
dir, hi hagi superàvit, la diferència caldrà que es reinverteixi en el
manteniment de les instal·lacions de l’escola, obres de millora i/o
adequació i material pedagògic. Juntament amb el tancament econòmic

de cada curs escolar caldrà aportar una proposta de reinversió del
superàvit que validarà l’Ajuntament. Un cop s’hagi efectuat la reinversió,
caldrà aportar la documentació que l’acrediti.
El concessionari justificarà el resultat del compte d’explotació a partir de
l’elaboració anual d’una auditoria signada per auditor inscrit en el
registre Oficial d'Auditors de Comptes, així com una relació de despeses
realitzades i classificades per concepte detallant imports, i una relació
d'ingressos obtinguts.
La despesa corresponent a l’esmentada aportació anual anirà amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Any
Curs 2022-2023
Curs 2023-2024

Econòmi
c
421
421

Programa

Orgànic

Import

323
323

22706
22706
TOTAL

237.427,66 €
237.427,66 €
474.855,32 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual,
la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
No hi haurà revisió del pressupost d’explotació i l’aportació municipal.
Ha de constar:
3.3. Aportació per part de l’ Ajuntament
L’Ajuntament farà una aportació econòmica anual en concepte
d’aportació municipal que correspon a la diferència entre les previsions
d’ingressos i les despeses, i inclou el benefici industrial del
concessionari. L’aportació municipal anual màxima serà de 229.262,05
€.
Tanmateix, i donat que l’atorgament de l’aportació econòmica no pot
revestir la forma de garantia de rendiment mínim, en cap cas el
concessionari tindrà dret a percebre la totalitat de l’aportació màxima
establerta quan durant la vigència del contracte es produeixin variacions
que representin una reducció de les despeses i/o un increment dels
ingressos previstos en el pressupost en el seu dia fixat; o altres
circumstancies que alterin el règim econòmic-financer inicialment
establert.
En el cas que la diferència entre ingressos i despeses sigui positiva, és a
dir, hi hagi superàvit, la diferència caldrà que es reinverteixi en el
manteniment de les instal·lacions de l’escola, obres de millora i/o
adequació i material pedagògic. Juntament amb el tancament econòmic

de cada curs escolar caldrà aportar una proposta de reinversió del
superàvit que validarà l’Ajuntament. Un cop s’hagi efectuat la reinversió,
caldrà aportar la documentació que l’acrediti.
El concessionari justificarà el resultat del compte d’explotació a partir de
l’elaboració anual d’una auditoria signada per auditor inscrit en el
registre Oficial d'Auditors de Comptes, així com una relació de despeses
realitzades i classificades per concepte detallant imports, i una relació
d'ingressos obtinguts.
La despesa corresponent a l’esmentada aportació anual anirà amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Any
Curs 2022-2023
Curs 2023-2024

Econòmi
c
421
421

Programa

Orgànic

Import

323
323

22706
22706
TOTAL

229.262,05 €
229.262,05 €
458.524,10 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual,
la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
No hi haurà revisió del pressupost d’explotació i l’aportació municipal.
On hi consta:
3.5 Valor estimat del contracte
El valor estimat (VE) del contracte, a efectes de determinar el
procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de
contractació, és de 906.341,63 €. Aquesta xifra inclou l’import net de la
xifra de negocis i inclou possibles pròrrogues i altres conceptes, tot
d’acord amb la previsió de l’article 101 LCSP.
VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE
Període contractual
Prorrogues previstes
Possible modificació durant
vigència del contracte
Possible modificació en la
pròrroga
Valor estimat del contracte

377.642,35
€
377.642,35
€

1 pròrroga per un curs mes

75.528,47 €

20% modificació contracte

75.528,47 €
906.341,63
€

20% modificacions en la pròrroga

1 curs escolar

Aquest valor resulta de la valoració econòmica que consta a l’Annex 7,
on també hi consta el pressupost net anual.

Ha de constar:
3.5 Valor estimat del contracte
El valor estimat (VE) del contracte, a efectes de determinar el
procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de
contractació, és de 886.744,17 €. Aquesta xifra inclou l’import net de la
xifra de negocis i inclou possibles pròrrogues i altres conceptes, tot
d’acord amb la previsió de l’article 101 LCSP.
VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE
Període contractual
Prorrogues previstes
Possible modificació durant
vigència del contracte
Possible modificació en la
pròrroga
Valor estimat del contracte

369.476,74
€
369.476,74
€

1 pròrroga per un curs mes

73.895,34 €

20% modificació contracte

73.895,34 €
886.744,17
€

20% modificacions en la pròrroga

1 curs escolar

Aquest valor resulta de la valoració econòmica que consta a l’Annex 7,
on també hi consta el pressupost net anual.
On hi consta
3.6 Preu del contracte
Els licitadors han de presentar l’oferta econòmica que haurà de contenir
el cost d’explotació anual del servei, d’acord amb el model establert en
l’Annex 3.
El pressupost total de despesa anual previst és de 377.642,35 € IVA
exclòs; i l’aportació anual màxima de l’Ajuntament serà de 237.427,66 €.
Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin
a la licitació del contracte.

Per aplicació de l’article 20.1 apartat 9 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, reguladora de l’Impost sobre el valor afegit, la prestació
d’aquest servei està exempta d’IVA.
El preu definitiu del contracte que se’n pot derivar de la tramitació d’
aquest procediment serà aquell que resulti de les proposicions
efectuades, tenint en compte l’oferta econòmica proposada a la baixa
per part del candidat o licitador que resulti escollit adjudicatari.

Ha de constar:
3.6 Preu del contracte
Els licitadors han de presentar l’oferta econòmica que haurà de contenir
el cost d’explotació anual del servei, d’acord amb el model establert en
l’Annex 3.
El pressupost total de despesa anual previst és de 369.476,74 € IVA
exclòs; i l’aportació anual màxima de l’Ajuntament serà de 229.262,05 €.
Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin
a la licitació del contracte.
Per aplicació de l’article 20.1 apartat 9 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, reguladora de l’Impost sobre el valor afegit, la prestació
d’aquest servei està exempta d’IVA.
El preu definitiu del contracte que se’n pot derivar de la tramitació d’
aquest procediment serà aquell que resulti de les proposicions
efectuades, tenint en compte l’oferta econòmica proposada a la baixa
per part del candidat o licitador que resulti escollit adjudicatari.
Així doncs, segons l’exposat cal introduir aquestes modificacions en els
documents i plecs de la licitació.
L’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, estableix:
“El desistiment del procediment haurà d'estar fonamentat en una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de
les reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar-se a
l'expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedirà la
iniciació immediata d'un procediment de licitació.”

Donat que el càlcul de costos del personal es considera un error no esmenable
de la documentació del contracte, i per tant, en essència de les normes de
preparació del contracte, al tractar-se d’un element essencial que conforma la
licitació.
Proposta:
Es proposa desistir de la licitació CTRE2022000002, modificar els documents
que composen la licitació i tornar a iniciar el procediment de licitació del
contracte, en modalitat de concessió de serveis, per a la gestió i explotació del
servei d’Escola Bressol Municipal L’Alegria de Sant Vicenç dels Horts, en base
a l’article 152 de la LCSP.
Sant Vicenç dels Horts, a data de la signatura electrònica

