Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2019/14383
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Isabel Bobet Viladot, secretària de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 26 de maig de 2020, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:
12.-EXPEDIENT 2019/14383. MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CONJUNT PATRIMONIAL DEL CASTELL DE
CASTELLDEFELS.Antecedents
1. En data 27 de febrer de 2020 el Ple de l’Ajuntament acorda l’aprovació del plec de
clàusules administratives particulars de la concessió de servei per a la gestió del
conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels.
2. En data 06 de març de 2020 es publica al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Castelldefels anunci de la licitació essent la data de finalització de presentació
d’ofertes el dia 23 de març de 2020.
3. El passat 14 de març es va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, el qual en la seva Disposició Addicional Tercera estableix que es suspenen els
terminis dels procediments de les entitats del sector públic els quals es reprendran
en el moment en què perdin vigència el propi decret o les seves pròrrogues.
4. En data 07 de maig de 2020, entra en vigor el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de
maig, en la seva Disposició addicional octava, per la qual s’acorda l’aixecament de la
suspensió dels termes així com la interrupció dels terminis dels procediment de
contractació promoguts per les entitats pertanyents al Sector Públic.
5. Vist l'informe del Cap de Secció de Cultura i Festes de data 13 de març de 2020 en el
qual justifica que considera necessari modificar la clàusula 1a relativa a l’objecte del
contracte, la clàusula 15ena relativa als criteris de valoració de les ofertes i la
clàusula 16ena respecte a la valoració de les ofertes anormalment
desproporcionades.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13067467350066202213 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

ATÈS el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de Sostenibilitat i
Espai Públic de data 19/05/2020.
El Ple de l’Ajuntament, per quinze vots a favor emesos pels regidors i per les regidores
dels grups municipals del PSC-CP, ERC-AM, MOVEM-ECP-ECG, JUNTS i de la regidora no
adscrita, Sra. Ana Quesada del Águila, vuit vots en contra emesos pels regidors i per les
regidores del grup municipal del PP i dues abstencions emeses pel regidor i per la
regidora del grup municipal de Cs,
ACORDA:
Primer.- Suprimir el següent paràgraf de la clàusula 1ª del plec d’administratives:
“Us del CPCC per part de l’Ajuntament:
 En horari de funcionament del CIPHC i d’octubre a maig l’Ajuntament podrà fer
us del Castell deu dies a l’any i trenta dies fora d’horari del CIPHC.
 L’Ajuntament farà us dels jardins del castell tantes vegades com li sigui
necessari a Aquest us en cap cas interferirà el bon funcionament del bar en cas
de que el concessionari hagi optat per establir aquest servei com a millora del
projecte.
 Tan per utilitzar el castell com els jardins l’Ajuntament presentar la
programació de les seves necessitats d’us durant el mes d’octubre de l’any
anterior.
 L’Ajuntament, i per aquells compromisos de caràcter institucional o de cortesia
podrà disposar de visites guiades gratuïtes “.
Segon.- Modificar en part el contingut de la clàusula 15 del plec de d’administratives,
on diu:
“h) Instal·lació d’un bar i/o restaurant als jardins del Castell (fins a 8 punts):
Es valorarà com a millora de contracte la instal·lació d’un bar i/o restaurant als jardins
del Castell. Optar per la instal·lació d’aquest servei portarà incorporat l’obligació
d’obrir i tancar l’accés al jardins en l’horari que establirà l’ajuntament així com la
neteja dels lavabos exteriors. En aquest cas el concessionari presentarà una proposta
de cànon que no podrà ser inferior al 4% ni superior al 6% sobre la facturació d’aquest
servei a pagar a partir del tercer any, així com una proposta de inversió de millora de
l’espai que no podrà superar els 100.000 euros.”
Ha de dir:

“h) Instal·lació d’un bar i/o restaurant als jardins del Castell (fins a 10 punts):
Es valorarà com a millora de contracte la instal·lació d’un bar i/o restaurant als jardins
del Castell. Optar per la instal·lació d’aquest servei portarà incorporat l’obligació
d’obrir i tancar l’accés al jardins en l’horari que establirà l’ajuntament així com la
neteja dels lavabos exteriors. En aquest cas el concessionari presentarà una proposta
de cànon que no podrà ser inferior al 4% ni superior al 6% sobre la facturació d’aquest
servei a pagar a partir del tercer any, així com una proposta de inversió de millora de
l’espai que no podrà superar els 100.000 euros.
La distribució de punts es realitzarà 5 per a la proposta de cànon i 5 per a la proposta
d’inversió. Aquests punts es valoraran amb la mateixa fórmula que la resta d’apartats
Puntuació= Oferta presentada x nombre de punts del criteri
Oferta màxima”
Tercer.- Modificar en part el contingut de la clàusula 16 del plec de d’administratives,
on diu:
(…)
>”1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment alts s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment alta l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
i.
ii.

Que l’oferta de cànon sigui un 25% més alta que la prevista en el PEG que
presenta l’Ajuntament.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 75% de la puntuació total establerta en
el plec de clàusules administratives particulars.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment alta l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
i.
ii.

Que la puntuació que li correspongui en cada una de les ofertes del cànon
sigui superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més
baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment alta
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
i.
ii.

Que la puntuació que li correspongui en cada una de les ofertes del cànon
sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes econòmiques presentades.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.”

Ha de dir:
(…)
“1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment alts s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment alta l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
i.
ii.

Que l’oferta del cadascú dels cànons sigui un 25% més alta que la prevista en el
PEG que presenta l’Ajuntament.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de d’adjudicació avaluables
mitjançant judici de valor sigui superior al 75% de la puntuació total establerta
en el plec de clàusules administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment alta l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
i.
ii.

Que la puntuació que li correspongui en cada una de les ofertes del cànon
sigui superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor sigui superior en més d’un 20% a la
puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment alta
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
i.
ii.

Que la puntuació que li correspongui en cada una de les ofertes del cànon
sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes econòmiques presentades.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor, sigui superior a la suma de la mitjana

aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana
d’aquestes puntuacions.”
Quart.-Publicar aquest acord al Perfil del Contractant, de conformitat amb el que
disposa l’article 135 de la LCSP i obrir nou termini de presentació de proposicions de
conformitat a l’article 122 de la LCSP.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.
La secretària,

Signat electrònicament el
28/05/2020,18:48:07
Isabel Bobet Viladot
Ajuntament de
Castelldefels

