DECRET 303/2020
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Vist que en data 11/12/2019, per resolució 323/2019 s’aprova la convocatòria de la licitació
del servei de neteja, conservació i manteniment de les zones verdes i de l’arbrat viari del
municipi d’Arenys de Munt, així com els plecs pel que es regia la mateixa, Exp. 735/2019, la
qual es publica al DOUE i al Perfil del contractant el 16/12/2019, amb un termini per la
presentació de pliques o interposició de recursos, que finalitzava el 9/01/2020.
Atès en data 3/01/2020, amb número de registre 55/2020, es presenta al registre de
l’Ajuntament un recurs especial per part del senyor Albert Vidal i Solà en nom de la
FUNDACIÓ CEO DEL MARESME, contra els plecs de la licitació del contracte, el qual va ser
traslladat al Tribunal de Català de Contractes en data 9/01/2020, per part de la secretària, i
en el qual impugnen:
- La no subrogació del seu personal discapacitat en aquest nou contracte incomplint
l’art. 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
- El preu del contracte, que consideren insuficient per atendre la subrogació i, per tant,
es vulnera l’art. 100 del mateix cos normatiu.
Atès que en data 9/01/2020 es publica al DOUE la suspensió de la licitació dels servei de
neteja, manteniment i conservació de les zones verdes i de l’arbrat viari del municipi
d’Arenys de Munt, per la interposició del recurs especial davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
Atès que per resolució de data 6/05/2020, notificada a aquest Ajuntament en data
2/09/2020, el Tribunal de Contractes de Catalunya va resoldre:
-

-

Respecte de la subrogació: Que malgrat que la FUNDACIÓ CEO DEL MARESME va
deixar de treballar per l’Ajuntament d’Arenys de Munt el 30/09/2019, és d’aplicació
el VII conveni col.lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb
discapacitat intel·lectual de Catalunya publicat al DOGC de data 26/10/2016, i l’art.
130 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic i estima el recurs especial
interposat per la FUNDACIÓ CEO MARESME a fi que l’òrgan de contractació inclogui
en la documentació que estableix les condicions de la licitació la informació sobre les
condicions dels contractes de treball que estableix l’article 130 de la LCSP, per
permetre a les potencials empreses licitadores una exacta avaluació dels costos
laborals que pugui implicar la mesura de la subrogació laboral, i atorgui un nou
termini de presentació de les proposicions.
Respecte al pressupost base de licitació, desestima el recurs, per considerar que la
memòria econòmica del contracte respecta el que determina l’art. 100.2 de la LCSP.
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Atès que malgrat no haver estat notificat oficialment, l’Ajuntament ha demanat a la
FUNDACIÓ CEO DEL MARESME la documentació relativa als contractes del personal a
subrogar, per tal que acredités les seva antiguitat i categories per tal de poder-los incloure al
plecs de la licitació quan es produís la notificació oficial de la resolució per part del Tribunal
de Contractes de Catalunya, i vist que en data 6/08/2020, la Fundació va donar compliment
als requeriments municipals en la seva totalitat, proposant:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Quadre de Subrogació - Aj. Arenys de Munt

NÚM.

CATEGORIA

ANTIGUITAT

1
2
3
4
5
6
7
10
11

Peó
Peó
Peó
Peó
Peó
Peó
Peó
Mestre Taller
Mestre Taller

02/11/2006
01/02/2006
18/07/2005
24/01/1996
18/06/2002
04/06/2007
01/08/2017
01/10/2004
01/07/1998

JORNADA
(HORES /
SETMANA)
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
32,5
37,5
40
40

HORES
ANUALS
1.597,50
1.597,50
1.597,50
1.597,50
1.597,50
1.384,50
1.597,50
1.704,00
1.704,00

SALARI
BRUT
ANUAL
13.300,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
11.526,67
13.300,00
24.018,82
24.418,38

TIPUS DE
CONTRACTE

HORARIS

109
109
100
100
100
109
139
100
100

7:15h a 14:45h
7:15h a 14:45h
7:15h a 14:45h
7:15h a 14:45h
7:15h a 14:45h
8:15h a 14:45h
7:15h a 14:45h
7:00h a 15:00h
7:00h a 15:00h

Atès que en data 31/08/2020 s’ha emès informe per part del responsable del contracte en el
qual diu:
“Els plecs
El Plec de Clàusules Tècniques del contracte del servei de neteja, conservació i manteniment
de les zones verdes municipals i poda de l’arbrat viari d’Arenys de Munt de l’any 2015, en el
seu punt 6 (pàg. 35) recollia sobre el personal que:
El personal i formació mínima que caldrà destinar per a l'execució dels treballs és el següent:
- 1 tècnic/a en jardineria
- 2 brigades formades cada una com a mínim per 1 oficial jardiner tècnic en jardineria amb
carnet d’aplicador de productes fitosanitaris i 2 peons. L’horari de treball serà d’una
brigada de dilluns a divendres en horari de jornada complerta matí i l’altre brigada a
mitja jornada.
- L’empresa haurà de tenir 1 enginyer tècnic agrícola especialitat en hortofructicultura i
jardineria
Per a la realització de les actuacions de poda d’aquell arbrat viari que requereixi maquinaria
l'empresa disposarà del personal necessari per a satisfer totes les exigències de la poda.
El personal mínim que caldrà destinar per a l'execució dels treballs es el següent:
- 1 Encarregat.
- 1 Cap de colla
- 2 Oficials podadors
- 3 Peons jardiners
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-

1 Oficial conductor

En l’annex 3 d’aquest plec tècnic la periodicitat de poda els plecs tècnics l’establia en dos
mesos l’any: a l’octubre i al febrer.
Quadres resum dels plecs:
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Manteniment Personal

Poda

llocs de treball

Dedicació

Oficial

1

100%

jornada complerta

Oficial

1

50%

mitja jornada

Peó

2

100%

jornada complerta

Peó

2

50%

mitja jornada

variable en funció de les necessitats, però en qualsevol constarà de:
Personal

llocs de treball

Dedicació

Dedicació

Encarregat

1

2 mesos l'any

16%

Cap de colla
Oficials
podadors
Peons jardiners
Oficial
conductor

1

2 mesos l'any

16%

2

2 mesos l'any

16%

3

2 mesos l'any

16%

1

2 mesos l'any

16%

D'aquest personal els plecs demanaven que caldrà que almenys un dels podadors realitzi, en
el cas que sigui necessari, treballs de trepa en alçada.
El Plec de Clàusules Econòmic Administratives Particulars del contracte del servei de neteja,
conservació i manteniment de les zones verdes municipals i poda de l’arbrat viari d’Arenys de
Munt de l’any 2015 valorava com a criteris objectius diferents del preu la millora en personal
(amb una puntuació màxima de 2 punts sobre 40, corresponents a la puntuació màxima dels
criteris objectius diferents del preu).
L’Oferta del CEO
La Memòria tècnica per a la neteja, conservació i manteniment de les zones verdes
municipals i poda de l'arbrat viari d'Arenys de Munt de data agost 2015 comprenia la
proposta de dues brigades compostes per un oficial responsable de grup i 3 peons cadascuna.
Una de les dues brigades serà fixa tot l’any, de dilluns a divendres (horaris de 7h 30 min), i
l’altra tindrà dedicació parcial, de dos dies i mig a la setmana (pg 32 i 33)
Els dos oficials responsables seran dos Tècnics en Jardineria i disposaran del Carnet
d’Aplicador
de Productes Fitosanitaris de Nivell Bàsic com a mínim.
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Personal
Tasques de
manteniment Oficial

llocs de treball

Dedicació

1

100%

37,5h

Oficial

1

50%

18h 45 min

Peó
Peó

3
3

100%
50%

37,5h
18h 45 min

Actuacions de poda deia (pg 33-34) que el personal que s’hi destinarà serà variable en funció
de les necessitats, però en qualsevol cas constarà de :
- 1 Encarregat.
- 1 Cap de colla
- 2 Oficials podadors
- 3 Peons jardiners
- 1 Oficial conductor
D'aquest personal caldrà que almenys un dels podadors realitzi, en el cas que sigui necessari,
treballs de trepa en alçada.
La primera ampliació (proposta del 11/8/2017)
La proposta d’ampliació del contracte del 11 d’agost de 2017 es plantejada en base als
preus/hora dels plecs i la rebaixa i el personal presentat per l’oferta del CEO, amb 1 oficial i 3
peons, 4 hores a la setmana.
Personal
Tasques de
manteniment Oficial
Peó

llocs de treball

Dedicació

1

4h

3

4h

La segona ampliació (resolució del 23/11/2018)
Manteniment parterres Rambla Sant Martí, Rambla Francesc Macià i Rambla de l’Eixample.
Especifica que les feines seran realitzades per una brigada formada per quatre operaris, 7,5h
a la setmana i es reforçarà la neteja d’aquests espais amb 1 operari, 2 cops a la setmana.
Personal
llocs de treball
Dedicació
Tasques de
1
20%
7,5h
manteniment Oficial
Peó

3

20%

7,5h

Peó

1

40%

15 h

Quadre Sinòptic final del servei (plecs + oferta CEO + ampliacions):
Manteniment

Oficial jardiner
1

jornada
100%

Peó
3

jornada
100%
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1

Poda

Oficial podador
2

81%

jornada
16%

3
1

Peó
3

jornada
16%

81%
40%
Oficial conductor
jornada Encarregat jornada
1
16%
1
16%

Això suposa que 8 persones tindrien jornades del 100%
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(...)
CONCLUSIÓ
Que s’hauria de subrogar el següent personal i amb jornada del 100% segons el contracte del
2015:
- Alberto Castella Masso
- Diego Gómez Sánchez
- Jordi Puigvert Bruguera
- Jose Antonio Santaolalla Imbernon
- Laura Vives Fuertes
- Montserrat Codina Vallbona
- Francisco Hidalgo Bermudez
- Patricia Gonzalez Villarreal
Que no s’hauria de subrogar a la senyora Ana M. Expósito Chinchilla per tenir un contracte
de cuinera i esser l’objecte del contracte del 2015, de manteniment de jardins i poda.
Que el personal a subrogar s’hauria d’incloure al nou plec de la següent manera:
Lot 1:
- Patricia Gonzalez Villarreal
- Francisco Hidalgo Bermudez
- Montserrat Codina Vallbona
- Diego Gómez Sánchez
- Jordi Puigvert Bruguera
- Jose Antonio Santaolalla Imbernon
Lot 3:
- Alberto Castella Masso
- Laura Vives Fuertes”.
Atès que per part de secretària, s’ha emès informe 37/2020, de data 2/09/2020, en el qual
diu:
“Primer.- Que, per tal de donar compliment a la Resolució de data 6/05/202 del Tribunal
Català de Contractes, s’informa que la subrogació suposa el manteniment de tots els drets
laborals dels treballadors subrogats, especialment pel que fa a l’antiguitat, categoria i salari,
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junt amb la resta de condicions previstes al vigent conveni col·lectiu del sector, el qual s’ha de
considerar d’aplicació a aquests treballadors fins que perdi vigència o fins que es negoci un
altre, per tant, aquestes serien les condicions a tenir en compte en el contracte que es licita
del servei de manteniment i conservació de les zones verdes, poda de l’arbrat viari i
adquisició de plantes pel municipi d’Arenys de Munt, dividit en 3 lots, un dels quals està
reservat a empreses d’inserció.
Segon.- Que la FUNDACIÓ CEO DEL MARESME és un centre especial d’ocupació, tal i com
requeria el plec aprovat en data 1/07/2015 i amb la qual es va signar contracte d’adjudicació
el 28/09/2015 amb l’objecte de l’objecte del qual era la NETEJA, CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES MUNICIPALS I PODA DE L’ARBRAT VIARI D’ARENYS DE
MUNT. El personal de la fundació, en l’actualitat, es regula pel conveni col.lectiu publicat al
DOGC de data 26/10/2016, que determina a l’art. 39 la subrogació de personal, conveni que,
segons la Resolució del Tribunal, correspon aplicar.
Tercer.- Que segons aquesta mateixa Resolució, resulta d’aplicació l’art. 130.2 de la LCSP de
8 de noviembre de 2017, el qual determina:
“2. Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar
fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la
obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que
vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato”.
Quart.- Que, en qualsevol cas, per la subrogació s’ha d’identificar a les persones adscrites al
contracte signat el 28/09/2015 i les dues modificacions posteriors a efectes de la seva
subrogació al nou contracte. En informe del tècnic responsable del contracte de data
27/08/2020, es conclou que, en les condicions determinades per la resolució del Tribunal de
Contractes de Catalunya, hi ha 8 treballadors a subrogar a 100% de jornada, però exclou a la
persona que tenia contracte de cuinera perquè, tal i com s’ha indicat, el contracte de 2015
era de manteniment de zones verdes i poda i no preveia la contractació d’aquest perfil
laboral.
Així mateix, en l’informe i per donar compliment a la resolución del Tribunal realitza una
proposta per tal de distribuir, entre els diferents lots del nou contracte al personal a
subrogar, malgrat que en la nova licitació, només el Lot 1 es reservava a personal de Centres
Especials d’Empleo.
Cinquè.- Que, no obstant l’anterior, aquesta Secretaria estima oportú informar sobre el
següent:
El VII conveni col.lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat
intel·lectual de Catalunya i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.(LCSP) Aquestes dues normes han determinat la resolució del Tribunal del Contractes.
però:
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S’ha de posar de relleu que el conveni col.lectiu és posterior, en més d’un any, al contracte
signat amb l’Ajuntament, per tant, es dona efectes retroactius al mateix. En el moment de la
licitació era d’aplicació el Pacte d’eficacia limitada pels tallers per discapacitat psíquics de
Catalunya, pels anys 2006-2008 (códi de conveni núm. 7900805).
Així mateix, i respecte de la llei de contractes 9/2017, també posterior al contracte signat al
2015, aquesta diu en les seves disposicions finals: “2. Els contractes administratius
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als seus
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per
la normativa anterior”.Per tant, no seria d’aplicació el 130 de la Llei 9/2017, de 8 de
noviembre de Contractes del Sector Públic, sinó el Reial DL. 3/2011, de 14 de noviembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que només determinava a
la Disposició adicional quarta, punt 3: “Igualmente podrá establecerse la preferencia en la
adjudicación de contratos, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente
más ventajosas, para las proposiciones presentadas por las empresas de inserción reguladas
en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de
inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideración”. Pero en cap cas el Reial DL. 3/2011 preveia la subrogació d’aquest personal
discapacitat.
L'Ajuntament va actuar, en tot moment, considerant que estava subjecte a la norma del
2011, i no a la del 2017 a efectes del personal; a més, la propia Fundació no va demanar la
seva subrogació a la finalització del contracte el 28/09/2019”.
Altrament, atès que junt amb la licitació iniciada per Decret 323/2019 es va autoritzar la
corresponent despesa amb càrrec al pressupost, la qual va ser modificada per Decret
130/2020 per tal d’ajustar-la a la data d’inici de vigència estimada per l’agost, però vist que
aquesta no es complirà amb les actuals circumstàncies, el que fa necessari modificar de nou
la imputació pressupostària d’aquesta licitació estimant el seu inici a 16 d’octubre de 2020.
Vistos els informes de Secretaria 46/2020 i d’Intervenció 161/2020 FI.N., els quals conclouen
de conformitat.
Essent l’alcaldia l’òrgan de contractació, segons la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, així com l’òrgan competent per l’aprovació de la
despesa,
HE RESOLT
Primer.- Acordar donar compliment a la resolució del 178/2020, de data 6 de maig de 2020
del Tribunal de Contractes de Catalunya, notificada a aquest Ajuntament en data 2/09/2020 i
acordar la subrogació de 8 dels treballadors de la FUNDACIÓ CEO DEL MARESME, amb
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jornada del 100%, en la licitació del contracte de serveis de neteja, conservació i
manteniment de les zones verdes i de l’arbrat viari al municipi, convocada per resolució
323/2019 de data 11/12/2019:
Lot 1:
- Patricia Gonzalez Villarreal
- Francisco Hidalgo Bermudez
- Montserrat Codina Vallbona
- Diego Gómez Sánchez
- Jordi Puigvert Bruguera
- Jose Antonio Santaolalla Imbernon
Lot 3:
- Alberto Castella Masso
- Laura Vives Fuertes
Segon.- Denegar la subrogació de la senyora Ana M. Expósito Chinchilla per tenir un
contracte de cuinera i no ésser l’objecte del contracte del 2015, de manteniment de jardins i
poda.
Tercer.- Aprovar la modificació dels plecs de clàusules tècniques i econòmic administratives
particulars que regiran la licitació i que formen part de l’expedient a tots els efectes, on
s’han inclòs les dades de la subrogació.
Quart.- Modificar la imputació pressupostària de la despesa autoritzada en la licitació del
contracte de serveis de neteja, conservació i manteniment de les zones verdes i de l’arbrat
viari al municipi, convocada per Decret 323/2019 de data 11/12/2019 i modificada per
Decret 130/2020 de 22/04/2020 pel que fa als Lots 1 i 3, d’acord amb les dates previstes
d’inici de vigència del contracte:
Lot 1:
Previsió inicial
Any

Aplicació

(Decret 323/19 i 130/20)
mesos/any

Import A

Previsió definitiva
mesos/any

Diferència

Import A

2020 320 171 21000

5

56.825,65 €

2,5

28.412,83 €

-28.412,83 €

2021 320 171 21000

7

79.555,92 €

9,5

107.968,74 €

28.412,83 €

12

136.381,57 €

12

136.381,57 € -

Lot 2:
Previsió inicial
Any

Aplicació

(Decret 323/19 i 130/20)
mesos/any

Import A

Previsió definitiva
mesos/any

Diferència

Import A
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2020 320 171 21000

12

53.065,09 €

0

0,00 €

-53.065,09 €

2021 320 171 21000

12

53.065,09 €

12

54.217,60 €

1.152,51 €

2022 320 171 21000

12

53.065,09 €

12

56.317,99 €

3.252,90 €

2023 320 171 21000

12

53.065,09 €

12

54.217,60 €

1.152,51 €

2024 320 171 21000

0

0,00 €

12

47.507,17 €

47.507,17 €

212.260,36 €

212.260,36 €

-
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Lot 3:
Previsió inicial
Any

Aplicació

Diferència
mesos/any

Import A

Previsió definitiva
mesos/any

Diferència

Import A

2020 320 171 21000

5

14.798,36 €

2,5

7.399,18 €

-7.399,18 €

2021 320 171 21000

7

20.717,71 €

9,5

28.116,89 €

7.399,18 €

12

35.516,07 €

12

35.516,07 €

-

En aplicació de l’article 174 TRLRHL, la despesa queda subordinada a l’existència de crèdit en
els exercicis futurs.
Cinquè.- Aixecar la suspensió de la licitació de la qual manquen 9 dies i donar publicitat
d’aquesta resolució al DOUR i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Sisè.- Anunciar la interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució
178/2020, de 6 de maig de 2020, del Tribunal de Contractes de Catalunya per considerar que
no és d’aplicació l’art. 130 de la LCSP de 2017, a un contracte signat en l’any 2015 si es té en
compte el que determina la Disposició Final 2 de la mateixa norma. I el VII Conveni Col·lectiu
del sector no era vigent a la data de signatura del Contracte del 2015, i se l’estan donant
efectes retroactius que el mateix no preveu.
Setè.- Notificar la present resolució a la FUNDACIÓ CEO DEL MARESME i al Tribunal de
Contractes de Catalunya, així com a la Intervenció municipal als efectes oportuns.
Ho mana i signa l’alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, (document signat
electrònicament)
L’alcalde,
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