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Vist que l’Alcalde, mitjançant decret núm. 2019/709 de data 24 d’abril de 2019, va
resoldre aprovar l’expedient de contractació dels serveis de per a la gestió directa de la
Llar d’infants municipal. Aquesta decisió va comportar l’aprovació del plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, l’autorització de la
corresponent despesa, i l’inici del procés de selecció del contractista mitjançant
procediment obert. Així mateix, en aquesta resolució es designaven els membres de la
Mesa de contractació.
Vist que la cap de l’Àrea d’Ensenyament ha emès informe, en data 15 de maig de
2019, on manifesta que ha detectat que a l'apartat 10 del plec de prescripcions
tècniques, "Personal adscrit al servei per l'empresa contractista", existeix un error al
determinar les titulacions del personal adscrit a la llar d'infants fet que comporta l’
incompliment d’allò que preveu l'article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual
es regula el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres i que no
queda derogat al Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del
primer cicle d'educació infantil. L'article 11 del Decret 282/2006 regula el número i
qualificació dels professionals. Indica que en el plec de prescripcions tècniques es
preveuen sis aules: una de P0, dues de P1 i tres de P2. En compliment l'article 11 del
Decret 282/2006, per cada tres grups, o fracció, al menys un dels professionals deu
tenir el títol de mestre amb l'especialitat en educació infantil o el de grau equivalent. En
l’apartat 10 del plec de prescripcions tècniques només s’exigeix que la directora
compti amb aquesta titulació. L’esmena d’aquesta errada del plec de prescripcions
tècniques comporta variacions de l'estudi de costos anuals que consta a l’annex II del
plec de prescripcions tècniques, que incideixen, per tant, en la determinació del
pressupost base de licitació i el seu valor estimat de la licitació.
Vist l’informe jurídic de la secretària accidental, de data 15 de maig de 2019, en el que
proposa desistir de la licitació del contracte dels serveis per a la gestió directa de la
Llar d’infants municipal, atès que consta en els plecs aprovats l’existència d’una
infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte, consistent en
l’errònia determinació del valor estimat del contracte i del pressupost base de licitació,
com a conseqüència de que l'apartat 10 del plec de prescripcions tècniques ,que
determina el personal adscrit al servei per l'empresa contractista, infringeix l’article 11
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de l'educació infantil i
els requisits dels centres, al preveure un únic professional amb títol de mestre amb
l'especialitat en educació infantil o el de grau equivalent, havent de ser dos els
professionals amb aquesta titulació ja que els plecs preveuen que la llar comptarà amb
sis grups.
Vist que el termini de presentació d’ofertes finalitza el dia 27 de maig de 2019. No
consta a data 15 de maig de 2019, mitjançant certificat obtingut de l’eina Sobre Digital
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de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, que s’hagi
presentada alguna oferta a la licitació.
Atès que l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de contractes del
sector públic (LCSP) disposa que en el moment d’elaborar el pressupost base de
licitació, els òrgans de contractació cuidaran de que sigui adequat als preus de mercat,
i que a tal efecte, el pressupost base de licitació es desglossarà indicant en el plec de
clàusules administratives particulars o document regulador de la licitació les despeses
directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació.
En els contractes en que el cost dels salaris de les persones emprades per a la seva
execució formin part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació
indicarà de forma desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional
les despeses salarials estimades a partir del conveni laboral de referència.
Atès que l’article 101 LCSP regula el valor estimat dels contractes, determinat que en
el càlcul del valor estimat s’hauran de tenir en compte, com a mínim, a més a més de
les despeses derivades de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres
despeses que es derivin de l’execució material dels serveis , les despeses generals
d’estructura i el benefici industrial. En els contractes de serveis en els que sigui
rellevant la ma d’obra, en aplicació de la normativa laboral vigent s’hauran de tenir
especialment en compte les despeses laborals derivades dels convenis col·lectius
sectorials d’aplicació.
Atès que la LCSP regula, en el seu article 152, el desistiment del procediment
d’adjudicació, indicant que aquest només es pot fonamentar en una infracció no
subsanable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació, i cal justificar en l’expedient la concurrència de la causa, i
que es pot acordar per l’òrgan de contractació abans de la formalització del contracte.
Atès que l’elaboració i determinació del pressupost base de licitació i del valor estimat
es configuren en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques, que s’han d’incorporar a l’expedient de contractació, i que es
troben regulats en les normes de la LCSP relatives a la preparació del contracte .
Vist que que existeix un error en la determinació del valor estimat del contracte i del
pressupost base de licitació, com a conseqüència de que l'apartat 10 del plec de
prescripcions tècniques ,que determina el personal adscrit al servei per l'empresa
contractista, infringeix l’article 11 Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el
primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres, al preveure un únic
professional amb títol de mestre amb l'especialitat en educació infantil o el de grau
equivalent, havent de ser dos els professionals amb aquesta titulació ja que els plecs
preveuen que la llar comptarà amb sis grups.
Lluís Puig Martorell, alcalde de l’Ajuntament de Palamós, en exercici que la
competència que m’atribueix la legislació vigent, expedeixo el present,
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DECRET
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació del contracte dels serveis per a la
gestió directa de la Llar d’infants municipal, atès que consta en els plecs aprovats
l’existència d’una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte,
consistent en l’errònia determinació del valor estimat del contracte i del pressupost
base de licitació, com a conseqüència de que l'apartat 10 del plec de prescripcions
tècniques ,que determina el personal adscrit al servei per l'empresa contractista,
infringeix l’article 11 Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle
de l'educació infantil i els requisits dels centres, al preveure un únic professional amb
títol de mestre amb l'especialitat en educació infantil o el de grau equivalent, havent de
ser dos els professionals amb aquesta titulació ja que els plecs preveuen que la llar
comptarà amb sis grups.
SEGON.- Publicar el contingut d’aquest acord al Perfil de contractant, als efectes de
l’adequada publicitat d’aquesta resolució i comunicar-la als membres de la Mesa.

