Ajuntament de Tossa de Mar
Expedient núm.: 1649/2021
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
A la vista de l’escrit presentat per la Comissió Sectorial Permanent de Serveis de
Neteja d'Edificis de Catalunya, RE1910, de 15 de juny de 2022, en el qual sol·licita a
la Mesa de Contractació que rectifiquin i modifiquin els criteris aplicables en la
licitació esmentada, doncs incompleixen allò establert a la normativa aplicable per el
que fa als contractes de serveis amb ma d'obra intensiva, són inadequats i altament
perjudicials per al sector, tant empreses com persones treballadores.

2. Les prestacions estan perfectament definides tècnicament.

Considerant la sol·licitud presentat per la Comissió Sectorial Permanent de Serveis
de Neteja d'Edificis de Catalunya com al·legació contra el plec de clàusules.
Tenint en compte el que determina l’article 136 i de conformitat amb allò que s'ha
fixat en la Disposició Addicional Segona ambdós de 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.
RESOLC
PRIMER. SUSPENDRE el termini fixat a la convocatòria per a la presentació de
proposicions i ofertes l'expedient de contractació del Servei de neteja d'equipaments
municipals, mitjançant procediment Obert Harmonitzat, fins l’aprovació dels nous
plecs que incorporaran criteris addicionals de judici de valor.
SEGON. Encarregar als serveis tècnics i jurídics municipals la redacció dels nous
plecs de clàusules incorporant com a criteris d’adjudicació els derivats de judicis de
valor, al tractar-se d’un contracte de serveis intensius en mà d’obra.
TERCER. Una vegada publicats al perfil del contractant reiniciaran els terminis per a
la presentació de proposicions i ofertes. Els licitadors que hagin presentat ofertes,
podran retirar-les i formular de noves ajustades al nou plec, si escau.
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3. Al tractar-se d’un contracte de serveis intensius en mà d’obra, en el qual el preu
és el 71,4 % de la valoració però no l’únic factor determinant de l’adjudicació, pot
estimar-se convenient incorporar criteris addicionals de judici de valor, si així ho
estima l’òrgan de contractació.
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1. L’adjudicació del contracte s’efectua utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
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Tenint en compte l’informe de secretaria de 16 de juny de 2022 que conclou:

