Exp. Núm. 15/2020
Denominació del contracte: SERVEI DE NETEJA SUBSIDIÀRIA DE PARCEL·LES PARTICULARS ANY 2020
Òrgan de contractació: Ajuntament de Canyelles
Tipus de contracte: Serveis
Procediment d'adjudicació: Obert

Àrea: SERVEIS MUNICIPALS, TRANSPORT I MEDI AMBIENT

L’Alcaldessa – presidenta de l’Ajuntament de Canyelles ha dictat, en l’expedient de
referència, la Resolució número 210/2020, de data 07/09/2020, el contingut de la qual es
transcriu tot seguit:
“Per les facultats que m’atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de

règim local, i l'article 53.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, dicto el següent Decret:
1.

ANTECEDENTS
1.1. Vist que en data 21.07.2020, per resolució núm. 176/2020 de la Junta de Govern Local, es va
acordar:
“Primer.- APROVAR l'expedient de contractació del contracte de servei de neteja subsidiària de
parcel·les particulars 2020 no subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost base de
licitació de 27.000€ (IVA inclòs) i un valor estimat del contracte de 22.314,00€.
Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques que es troben annexades al
present acord com Annex I i II que han de regir el procediment d'adjudicació del contracte de
servei de neteja subsidiària de parcel·les particulars 2020.
Tercer.- CONVOCAR el procediment d’adjudicació i establir un període de deu dies hàbils per a
la presentació de les proposicions, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació al perfil del contractant.”
1.2. Vist que en data 22.07.2020, es va publicar al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Canyelles/Portal de contractació pública de Catalunya, la convocatòria del procediment
d’adjudicació del contracte de contracte de servei de neteja subsidiària de parcel·les
particulars 2020, Exp. 15/2020.
1.3. Vist que en data 05.08.2020, va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, resultant la
següent relació d’empreses presentades a la licitació:
Identificador
empresa

Empresa

Data de registre

Número de registre
d'entrada

ABDELMAJID ZARKI

LOPDP 175F

04/08/2020
12:19:52

E/001901-2020

CREMAVERD SL

B55295463

04/08/2020
18:29:52

E/001906-2020

TALHER, S.A.

A08602815

05/08/2020
08:51:08

E/001910-2020

Estudios y Contratas
Silvícolas SL

B42177253

05/08/2020
11:19:33

E/001914-2020

1.4. Vist que en data 11.08.2020, es va procedir a l’obertura dels sobres de les ofertes
presentades, constatant les següents mancances amb els conseqüents requeriments
d’esmena:
Empresa

Títol

Tipus

Estat

Data de
sol·licitud

Termini de
presentació

ABDELMAJID
ZARKI

Requeriment dades
valoració de les
parcel·les a netejar

Esmena

Fora de
termini

12/08/2020
12:29

17/08/2020
12:00

1.5. Vist que en data 17.08.2020, l’enginyer municipal va emetre l’informe tècnic núm. 17/2020,
que literalment diu:
“IDENTIFICACIÓ DOCUMENT
Primer informe tècnic en referència amb la licitació dels treballs NETEGES SUBSIDIÀRIES DE
PARCEL·LES PARTICULARS 1a FASE -2020 actualment en procès de valoració de les ofertes

1/6

notificació: decret d’ alcaldia
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rebudes, 4 en total, per la presència d’una possible OFERTA TEMERÀRIA i la necessitat de la
seva justificació, d’acord amb la legislació vigent en matèria de contractació pública i amb els
Plecs reguladors de la pròpia licitació. També es troba a faltar documentació complementària a
l’oferta econòmica, especificada en les bases reguladores.
ANTECEDENTS
L’Ajuntament té en curs el procediment de licitació dels treballs de les NETEGES
SUBSIDIÀRIES DE PARCEL·LES PARTICULARS 1a FASE -2020, d’acord amb un llistat de
sortida, 59 parcel·les, aportat per l’Ajuntament.
La licitació, s’ha desenvolupat per procediment obert super simplificat – vist el seu VEC - i s’han
presentat 4 empreses especialitzades. El criteri de valoració determinant era, primerament, oferir
de netejar el màxim de parcel·les del llistat de sortida, numerat correlativament, sense possibilitat
de salts i segonament, la baixa econòmica respecte del VEC de sortida, només en el supòsit, de
que s’hagi ofertat de netejar el llistat total de parcel·les.
Els Plecs administratius reguladors especifiquen que l’Ajuntament aportarà un llistat de les
parcel·les a netejar i que cada empresa licitant, classificarà les parcel·les , primer, segons la seva
dificultat d’execució i valorarà, desprès, la neteja de cadascuna d’elles. L’oferta total de cada
empresa serà doncs, la suma de les ofertes de les neteges de cadascuna de les parcel·les del llistat
que, en cap cas podrà superar el valor de sortida total del contracte. Les ofertes de cada parcel·la,
no podran superar els preus assenyalats per l’OOFF nº 21, per a cada dificultat d’execució.
L’empresa ABDELMAJID ZARK, tot i presentar una oferta total, I no ho ha presentat, totes les
altres empreses, si.
Així mateix, les bases reguladores especifiquen que, vistes les diferents ofertes econòmiques, es
qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats de temerària quan es pugui
considerar com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP. En aquests casos es seguirà el
procediment que preveu l’art.149 de la LCSP. El termini que s’atorgarà al licitador perquè
justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de l’enviament de la comunicació.
Totes les empreses que s’han presentat ofereixen de netejar totes les parcel·les del llistat aportat
per l’Ajuntament i a més a més, ofereixen baixa econòmica. Aplicats els criteris de l’article 85
del RGLCAP, quan a les baixes temeràries, hi ha una oferta – ABDELMAJID ZARKI - que
d’entrada, podria considerar-se com a oferta temerària atès que es desvia en un percentatge
superior al 10% de la mitjana de totes les ofertes rebudes.
Per tant i d’acord amb l’article 149 de la LCSP caldrà atorgar a l’esmentada empresa el termini,
no superior als 5 dies, per tal que justifiqui la seva oferta, tot plegat d’acord amb els continguts i
procediments especificats en l’art.149 de la LCSP. s’atorgarà al licitador, un termini no superior
als 5 dies, perquè justifiqui la seva oferta, comptadors des de l’enviament de la comunicació.
CONCLUSIÓ
Seguint amb el procediment establert, procedeix que es comuniqui a l’empresa ABDELMAJID
ZARKI l’atorgament del termini que precedeixi per tal que justifiqui la seva oferta, tot plegat
d’acord amb les bases reguladores i amb els articles 85 i 149 del RGLCAP i de la LCSP,
respectivament. També se li ha de reclamar el quadre amb la classificació de les parcel·les,
segons dificultat d’execució, així com les seves ofertes individuals.
Malgrat la proposta la JGL prendrà aquella resolució que consideri mes adient.”
1.6. Vist que en data 18.08.2020, per resolució núm. 208/2020 de la Junta de Govern Local, es va
acordar:
“3.1. REQUERIR al licitador ABDELMAJID ZARKI perquè, de conformitat amb el que
disposa els tres últims paràgrafs de la Clàusula 8 i vist que l’informe tècnic valora aquesta oferta
com a, presumiblement, desproporcionada o anormal, en el termini màxim de 5 (CINC) dies
hàbils a comptar de l’endemà al de la notificació de la present resolució, justifiqui la valoració
de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular pel que fa a l’estalvi que permeti
el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de que disposi per executar la prestació, la innovació i originalitat de
les solucions proposades, el respecte a les obligacions que siguin aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, o la possible obtenció d’una ajuda d’Estat
(Art. 149.4 LCSP).
Al mateix temps, se’l requereix perquè dins del termini esmentat, de conformitat amb la Clàusula
7.3 del Plec de clàusules administratives que regeixen aquesta licitació, aporti: “un quadre
general amb totes les parcel·les que el licitant es compromet a netejar, amb especificació
expressa de la seva dificultat d’execució – fàcil, mitjana o difícil – i el pressupost unitari de
cada parcel·la relacionada (que no podrà superar els preus establerts a l’Ordenança Fiscal núm.
21 de Canyelles). Al cap d’avall hi constarà la suma dels pressupostos parcials la qual cosa
suposarà el pressupost total de l’oferta que, en cap cas, podrà sobrepassar el preu de sortida de
la licitació.”
3.2. NOTIFICAR la present resolució a l’interessat, amb indicació que, si transcorregut el
termini indicat no aporta la documentació requerida i justificativa de l’oferta, se’l tindrà per
desistit i restarà exclòs de la licitació objecte de l’expedient 15/2020.”
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1.7. Vist que en data 25.08.2020, es va notificar la resolució anterior al licitador ABDELMAJID
ZARKI.
Empresa

Títol

Tipus

Estat

Data de
sol·licitud

Termini de
presentació

ABDELMAJID
ZARKI

Requeriment
justificació valoració
oferta

Esmena

Fora de
termini

25/08/2020
22:37

01/09/2020
23:59

1.8. Vist que en data 02.09.2020, consultat el registre electrònic de l’Ajuntament de Canyelles i la
Plataforma de contractació, no consta que el licitador ABDELMAJID ZARKI hagi presentat la
documentació i justificació requerida.
1.9. Vist que en data 02.09.2020, l’enginyer municipal va emetre l’informe tècnic núm. 18/2020,
que literalment diu:
“IDENTIFICACIÓ DOCUMENT
Segon informe tècnic en referència amb la licitació dels treballs NETEGES SUBSIDIÀRIES DE
PARCEL·LES PARTICULARS 1a FASE 2020 actualment en procès de valoració de les ofertes
rebudes, 4 en total. Informe amb proposta d’adjudicació.
ANTECEDENTS
L’Ajuntament té en curs el procediment de licitació dels treballs de les NETEGES
SUBSIDIÀRIES DE PARCEL·LES PARTICULARS 1a FASE -2020, d’acord amb un llistat de
sortida, 59 parcel·les, aportat per l’Ajuntament.
La licitació, s’ha desenvolupat per procediment obert super simplificat – vist el seu VEC – i
s’han presentat 4 empreses especialitzades. El criteri de valoració determinant era, primerament,
oferir de netejar el màxim de parcel·les del llistat de sortida, numerat correlativament, sense
possibilitat de salts i segonament, la baixa econòmica respecte del VEC de sortida, només en el
supòsit, de que s’hagi ofertat de netejar el llistat total de parcel·les.
Les quatre empreses que s’han presentat han ofertat la totalitat del llistat de parcel·les proposat i
una baixa econòmica afegida, d’acord amb el quadre següent:

Els Plecs administratius reguladors especifiquen que l’Ajuntament aportarà un llistat de les
parcel·les a netejar i que cada empresa licitant, classificarà les parcel·les , primer, segons la seva
dificultat d’execució i valorarà, desprès, la neteja de cadascuna d’elles.
L’oferta total de cada empresa serà doncs, la suma de les ofertes de les neteges de cadascuna de
les parcel·les del llistat que, en cap cas, podrà superar el valor de sortida total del contracte. Les
ofertes de cada parcel·la, no podran superar els preus assenyalats per l’OOFF nº 21, per a cada
dificultat d’execució. L’empresa ABDELMAJID ZARK, tot i presentar una oferta total, no l’ha
presentat, totes les altres empreses, si.
Així mateix, les bases reguladores especificaven que, vistes les diferents ofertes econòmiques, es
qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats de temerària quan es pugui
considerar com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP. En aquests casos es seguirà el
procediment que preveu l’art.149 de la LCSP. El termini que s’atorgarà al licitador perquè
justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de l’enviament de la comunicació.
Aplicats els criteris de l’article 85 del RGLCAP, quan a les baixes temeràries, hi ha una oferta –
ABDELMAJID ZARKI - que d’entrada, es pot considerar com a oferta temerària atès que es
desvia en un percentatge superior al 10% de la mitjana de totes les ofertes rebudes.
Per tant i d’acord amb l’article 149 de la LCSP es va atorgar a l’esmentada empresa el termini,
no superior als 5 dies, per tal que justifiqués la seva oferta, tot plegat d’acord amb els continguts
i procediments especificats en l’art.149 de la LCSP i perquè, a més a més, aportés el quadre
especificant les ofertes de la neteja de cadascuna de les parcel·les. Transcorregut el termini
atorgat, l’empresa no ha aportat el quadre requerit ni ha justificat la seva oferta.
CONCLUSIÓ
Vistos els antecedents anteriors el tècnic que subscriu proposa a la JGL que:
- S’exclogui de la licitació l’oferta presentada per l’empresa ABDELMAJID ZARKI perquè, tot i
ser la més avantatjosa econòmicament parlant, malgrat els terminis atorgats, no ha aportat
el quadre amb l’oferta de cadascuna de les parcel·les a netejar ni ha justificat l’oferta presentada
tal i com se li va requerir formalment, d’acord amb els Plecs reguladors.
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- Es proposa que s’adjudiqui la licitació a l’empresa que ha presentat la segona millor oferta que,
tal i com es pot veure al quadre adjunt, és l’empresa ESTUDIOS Y CONTRATAS
SILVICOLAS, amb una oferta final de 20419,66 € + 4288,13 € en concepte d’IVA que fa un
total de 24707,79 €. Tot i així, s’ha obtingut una baixa del 8,49 % respecte del preu de sortida de
la licitació.
Malgrat la proposta la JGL prendrà aquella resolució que consideri mes adient.”
1.10. Vist que aquest procediment no requereix constitució de garantia definitiva.
2.

3.

FONAMENTS JURÍDICS
2.1.

Atesa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (LRBRL)

2.2.

Atès el 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. (TRLMRLC)

2.3.

Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (LCSP) - Art. 150.2 i 3, DA 2a.1: l’òrgan competent per a
contractar és l’Alcaldia.

2.4.

Atès que per acord del Ple de data 5 de juliol de 2019, la competència de contractació dels Contractar
obres, serveis, subministraments i treballs d'assistència i consultoria que no excedeixi llur quantia del
10% dels recursos ordinaris del Pressupost de la Corporació, va ser delegada a la Junta de Govern
Local.

2.5.

Atès el Plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la contractació de servei de neteja
subsidiària de parcel·les particulars 2020. Exp. 15/2020. (PCAiT)

Per tot el que antecedeix, RESOLC:
3.1. AVOCAR la competència per a l’aprovació de l’expedient de contractació de serveis, delegada
pel Ple extraordinari de data 05.07.2019 a la Junta de Govern Local, en l’Alcaldessa de la
corporació.
3.2. EXCLOURE al licitador ABDELMAJID ZARKI del procediment de licitació del contracte de
servei de neteja subsidiària de parcel·les particulars 2020, Exp. 15/2020, de conformitat amb
el que disposa la Clàusula 8 del PCAiT, donat que, tot i requerit en temps i forma, no ha
justificat la seva oferta qualificada per l’informe tècnic com desproporcionada o anormal.
3.3. ADJUDICAR a l'empresa ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS S.L. amb CIF B42177253
el contracte administratiu de servei de neteja subsidiària de parcel·les particulars 2020 Exp.
15/2020, per l’import de 24.707,79€ (vint-i-quatre mil set-cents set euros amb setenta-nou
cèntims) IVA inclòs, amb subjecció al plec de condicions econòmic-administratives i al plec de
prescripcions tècniques i una licitació a la baixa del 8,49% respecte del preu de sortida de la
licitació, amb un termini màxim d’execució de 6 mesos a comptar des de l’adjudicació del
contracte.
3.4. APROVAR la minuta del contracte administratiu d’adjudicació del servei de neteja subsidiària
de parcel·les particulars 2020 Exp. 15/2020, en la partida pressupostària 575-1700-22715.
3.5. NOTIFICAR el present acord als licitadors i, així mateix, comunicar a l'empresa, com a
adjudicatària del contracte, que segons la Clàusul.la 10 del PCA la formalització del contracte
s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació i
l’annex 4 que s’adjunta a la resolució.
3.6. PUBLICAR l’adjudicació del present contracte administratiu de servei de neteja subsidiària de
parcel·les particulars 2020 Exp. 15/2020, al perfil del contractant de conformitat amb el que
disposa l’article 63.2 i 63.3 L.9/2017.
3.7. PUBLICAR la formalització del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 153 i
154 del L.9/2017 al Perfil del contractant en un termini no superior a quinze dies a comptar
des de la data de la mateixa.
3.8. COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb el que disposa l’article 346 L.9/2017.
3.9. DONAR compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Canyelles, en tant que òrgan de contractació de la present licitació.”
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El que li comunico pel seu coneixement i efectes legals oportuns.
Canyelles, dilluns, 7 de setembre de 2020
El Secretari - Interventor

Antoni Alsina Simal

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, hi cap recurs potestatiu en el termini d’un mes a
comptar des de la l’endemà de la seva formal notificació. Altrament, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la present notificació, tot això,
sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri adient per la defensa dels seu drets.
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Annex 4: MODEL D'ACCEPTACIÓ A L'ADJUDICACIÓ:

ro

En FERNANDO LUMBRERAS PÉREZ amb domicili a cl LOPDP
de Santo Domingo de la Calzada
(La Rioja), i amb DNI núm. LOPDP , en representació l'emp'resa ESTUDIOS Y CONTRATAS
SILVÍCOLAS, S.L.com ho acredito com a administrador únic, assabentat de l'adjudicació a favor de
l'empresa a la que represento del contracte administratiu de servei de neteja subsidiària de parcel· les particulars
2020 (Expedient núm. 15/2020) de data 07.09.2020, accepto plenament l'adjudicació als efectes del previst a
l'article 159.6.g) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Fernando Lumbreras Pérez
Administrador únic d'Est_udios y Contr

LOPDP
A Igualada dia 9 de setembre de 2020.
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