ACORD
Número d’expedient: PACC2019000048
Número de registre: X2019005197
RE núm.: E2020002857
Data RE: 18/02/2020
Departament:
Assumpte: Desestiment del procediment de licitació del servei de manteniment i neteja dels espais verds
públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat (PACC2019000048)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 25 de febrer de 2021, ha acordat el
següent:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de gener de 2020, va aprovar
els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, que
regiran el contracte del Servei de manteniment i neteja dels espais verds públics del
terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, on s’inclouen els pactes i les condicions
específiques definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts contractants i
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert sotmès a regulació
harmonitzada, per un pressupost base de licitació total del contracte de 5.681.236,36
euros iva inclòs, 4.884.541,48 euros, pressupost net i 796.694,87 euros en concepte
d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % i del 10% per les tasques de
manteniment i neteja respectivament.
En sessió del Ple de l’Ajuntament celebrada en data 30 d’abril de 2020, va aprovar les
modificacions, corresponents a les errades materials i aclariments per una millor
ordenació tècnica del contracte, del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
de Prescripcions Tècniques del Servei de manteniment i neteja dels espais verds
públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, aprovats pel Ple Municipal de
data 30 de gener de 2020.
El 22 de maig de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) i a la plataforma del Perfil del Contractant. El termini de presentació
de les ofertes finalitzava en data 22 de juny de 2020.
El 12 de juny de 2020 mitjançant la Seu de Electrònica de l’Ajuntament el senyor
Roger Canals Vaquer va presentar instància amb número de registre E2020008363,
en representació de l’entitat Gremi de Jardineria de Catalunya i comunica per
comunicar la interposició en data 11 de juny 2020 de recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra
diverses clàusules del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques reguladors del procediment de licitació i adjudicació del
contracte del servei de manteniment i neteja dels espais verds públics del terme
municipal de Sant Feliu de Llobregat, (Expedient PACC2019000048).
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El 16 de juny de 2020 l’enginyera i la Cap del departament de medi ambient i
manteniment ciutat varen emetre informe tècnic on fonamenten els aspectes
impugnats en el recurs especial, en relació als punts que incideixen envers a una
ordenació tècnica del contracte
El mateix dia 16 de juny, la secretaria municipal va emetre informe en relació al recurs
especial en matèria de contractació i sol·licitud de mesura cautelar interposat per
Roger Canals Vaquer en representació de l’entitat Gremi de Jardineria de Catalunya
contra els plecs de clàusules administratius particulars i plecs de prescripcions
tècniques reguladores del procediment de licitació i adjudicació del contracte del
Servei de manteniment i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant
Feliu de Llobregat; que conclou, en síntesis, el següent: “PROPOSA LA
DESESTIMACIÓ del recurs especial en matèria de contractació esmentat en els seus
motius identificats en aquest informe A), B), C), D), i e) l’estimació únicament de
l’aspecte F) relatiu a: Capítol III del ple de prescripcions tècniques particulars respecte
dels mitjans materials respecte de l’exigència de tots els vehicles adscrits al contracte
en finalitzar el període d’amortització passin a ser propietat de l’ajuntament sense dret
a percebre cap valor residual per l’empresa adjudicatària”. Tanmateix ES PROPOSA
LA DESESTIMACIÓ de la mesura cautelar sol·licitada per la part recurrent.”
El 17 de juny de 2020, mitjançant correu electrònic del Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic, confirma la recepció de la tramesa de l’expedient N-2020-147, per
part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Així mateix, durant el període en què el termini estava obert per rebre ofertes
electròniques es van rebre un total de 6 empreses licitadores:


PLICA NÚM. 1.- Proposició presentada en data 22 de juny de 2020 per
FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ (NIF G08882318)



PLICA NÚM. 2.- Proposició presentada en data 22 de juny de 2020
BRÓCOLI, S.L. (NIF B29778651)



PLICA NÚM. 3.- Proposició presentada en data 22 de juny de 2020 per HPC
IBERICA, S.A. (NIF A58620808)



PLICA NÚM. 4.- Proposició presentada en data 22 de juny de 2020 per PARCS I
JARDINS CATALUNYA, S.L. (NIF B61112652)



PLICA NÚM. 5.- Proposició presentada en data 22 de juny de 2020
AMBIENTALIA WORLD, SL (NIF B62398573)

per

per
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PLICA NÚM. 6.- Proposició presentada en data 22 de juny de 2020 per EULEN
S.A. (NIF A28517308)

En data 29 de juny de 2020, el secretari municipal emet Nota Informativa sobre
l’ajornament de les meses de contractació del Servei de manteniment i neteja dels
espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
El 15 de juliol de 2020, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, mitjançant
Resolució núm. S-48/2020 (N-2020-147), va aprovar per unanimitat la mesura
provisional consistent en suspendre el procediment de contractació del servei de
manteniment i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de
Llobregat, licitat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (exp. PACC2019000048),
sense perjudici de la valoració sobre el fons de l’assumpte que pugui efectuar aquest
Tribunal i sense que l’adopció d’aquesta mesura comprometi el sentit final de la
resolució del recurs de referència.
El 22 de juliol de 2020 mitjançant Decret d’Alcaldia número 2343 es va establir la
suspensió provisional, amb efectes des de la data de 17/07/2020, com a mesura
cautelar de conformitat amb la número N-2020-147 del Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic de data 12/06/2020 del procediment licitatori relatiu al contracte del
servei de manteniment i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant
Feliu de Llobregat (expedient PACC2019000048) fins que el Tribunal resolgui el seu
aixecament en la resolució que sobre el fons de l’assumpte en la resolució final del
recurs especial interposat per Gremi de Jardineria de Catalunya
El 16 de setembre de 2020 es va rebre la resolució del Tribunal de Contractes de
Sector Públic, que en síntesi diu:
“1.- Estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat pel
senyor R.C.V., en nom i representació de l’entitat GREMI DE JARDINERIA DE
CATALUNYA, contra els plecs del contracte del servei de manteniment i neteja dels
espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant el
procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, licitat per l’AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT (expedient PACC2019000048), en el sentit indicat en
els fonaments jurídics d’aquesta resolució.
2.- Aixecar la suspensió de l’adjudicació acordada per aquest Tribunal en data 15 de
juliol de 2020, a l’empara del que disposa l’article 57.3 de la LCSP.
3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició
del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 58.2
de la LCSP.
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4.- Indicar a l’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT que, d’acord amb
l’article 57.4 de la LCSP, haurà de donar compte al Tribunal de les actuacions
adoptades per donar compliment a aquesta resolució.
En data 27 de gener d’enguany la Cap de Serveis de Manteniment de la Ciutat, Medi
Ambient i Via Pública amb el vistiplau del Regidor delegat de Serveis municipal i Espai
Públic han emès un informe tècnic, pel desistiment del contracte del servei de
manteniment i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de
Llobregat (exp: PACC2019000048), una vegada vista la resolució de data 16 de
setembre de 2020 del Tribunal de Contractes de Sector Públic i que en síntesi diu:
“CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
Una vegada vista la resolució de data 16 de setembre de 2020 del Tribunal de
Contractes de Sector Públic, des dels serveis tècnics municipals del Departament de
Medi Ambient i Manteniment s’analitza les estimacions que el Tribunal ha valorat vers
les impugnacions realitzades pel Gremi de Jardineria, i s’haurà de procedir a fer les
modificacions pertinents en el plec i en l’informe de necessitats.
De forma resumida i esquemàtica les esmenes que s’haurien d’introduir en els nous
plecs són les següents:


Clàusula 12.1a) i 13 Plec administratiu. Criteris de valoració de les ofertes que es
presentin com a anormalment baixes o desproporcionades. Falta de claredat en el
criteri.
Es proposa modificar el redactat d’aquestes clàusules i unificar el criteris per valorar
les ofertes anormalment baixes o desproporcionades. El criteri serà únic, Article 85
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.



Millora 1.2 de l’annex 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, consistent
en la “Redacció d’un pla director del verd urbà del municipi de Sant Feliu de
Llobregat” (Lot 1).
El Tribunal considera falta de vinculació amb l’objecte del Contracte, en conseqüència
s’ha eliminat aquesta millora del plec tècnic.



Millora 1.3 de l’annex 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, consistent
en “Actuacions de foment de la biodiversitat als parcs “(Lot 1).
El Tribunal considera falta de vinculació amb l’objecte del Contracte, en conseqüència
s’ha eliminat aquesta millora.



Capítol III del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, a l’apartat “Instal·lacions i
cessió d’espais”, respecte de la previsió d’assumpció per l’adjudicatari / contractista
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d’una inversió indeterminada per la construcció i l’adequació de noves instal·lacions
adscrites al Contracte.
S’ha eliminat aquest redactat ja que era erroni . El lot 1 podrà fer servir l’espai de
l’actual contractista situat a Ctra. Sanson, 74 i el lot 2 i 3 hauran de tenir una nau o
espais propis.


Capítol III del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en l’apartat “Mitjans
Materials”, respecte a l’exigència que tots els vehicles adscrits al Contracte, en
finalitzar el període d’amortització, passin a ser propietat de l’Ajuntament, sense dret a
rebre cap valor residual per part de l’empresa adjudicatària.
El Tribunal considera que així redactada la clàusula pot incórrer en un enriquiment de
l’Ajuntament. S’ha eliminat el redactat i queda oberta la possibilitat que el licitador faci
compra o rènting de vehicles. En qualsevol cas, al final del contracte els vehicles no
passen a ser propietat de l’Ajuntament.

Durant la fase de revisió del text dels plecs i de l’informe tècnic per adaptar-lo a la
Resolució emesa pel Tribunal de Contractes de Sector Públic es detecten una sèrie de
qüestions . Per una banda qüestiona en el redactat i fins i tot en l’ordenament del propi
plec que es poden millorar per fer més entenedor el seu redactat, per altra banda una
sèrie d’errors materials fàcilment corregibles.
A continuació es relacionen els canvis que s’hauran d’introduir:
1. D’acord amb la recomanació de la Resolució del Tribunal, s’ elimina també la
millora 1.1 de l’annex 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars sobre
l’augment d’hores addicionals de personal destinat a desenvolupar les tasques
descrites en el plec. El Tribunal no va acceptar la impugnació feta pel Gremi vers
aquest punt, però va aconsellar no incloure-la en futurs plecs.
2. En base a l’anàlisi de les preguntes realitzades al perfil del contractant durant el
període de publicació dels documents de la licitació, es realitzar una nova
redacció dels Plecs en els diferents apartats per tal de minimitzar els dubtes o les
incerteses que van tenir els licitadors en els seu moment.
3. Es reorganitza el contingut del Plec de Prescripcions Tècniques i se separa de
manera clara i individualitzada la informació dels diferents lots, de tal manera que
és més senzill entendre l’abast de cadascun d’ells.
4. Es redacta de nou els continguts del Lot 3 del plec tècnic.
5. Es fa una redacció inequívoca dels conceptes econòmics de les dotacions per
renovació al de Prescripcions Tècniques .
6. Es clarifiquen les obligacions contractuals en relació a la prevenció contra la
legionel·losis i el sistema de telegestió del reg, al Plec de Prescripcions
Tècniques, per tal de no donar lloc a interpretacions.
7. Es clarifiquen els criteris d’adjudicació, per tal de incorporar la informació dels
diferents lots de manera individualitzada per cadascun d’ells.
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8. Es fa un reajustament en les puntuacions assignades a cadascun dels criteris de
valoració de les ofertes, derivat de la supressió de diverses millores.
9. Es rectifiquen errors materials detectats en els plànols (annexos 1, 2, 3, 4 i 10 del
Plec de Prescripcions Tècniques) i es defineix millor d’abast de cada lot.
10. Es revisen els annexos 5 i 6 del Plec de Prescripcions Tècniques per tal definir
millor d’abast de cada lot.
Per tant, sota el criteri dels serveis tècnics, amb aquests canvis es donaria compliment a
la resolució del Tribunal Català de contractes, ja que tal i com s’ha explicat en el present
informe s’ha modificat plec de prescripcions i l’informe de necessitats, i s’ha procedit a fer
una sèrie de millores, llistades en els 10 punts que s’han especificat en l’aparta anterior.
PROPOSTA:
Des d’aquest servei tècnic, en base a l’informat anteriorment i d’acord amb l’art. 152 de la
LCSP, es proposa a l’òrgan de contractació, el següent:
a) Que procedeixi al desistiment del contracte de servei de manteniment i neteja dels
espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat amb número
d’Expedient PACC2019/48.
b) Que s’iniciï un nou procediment de contractació pel Servei de manteniment i
neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
amb les indicacions i modificacions proposades en aquest informe, arran de la
resolució del Tribunal Català de contractes.
c) Que s’anul·lin els documents comptables que consten en l’expedient
PACC2019/48.”
Que en data 27 de gener de 2021 s’ha emès l’informe jurídic número 5-C /2021 que a
l’apartat de conclusions diu:
“Per tot això, concorren tots els requisits establerts en l'esmentat article 152 de la Llei
9/2017 per a acordar el desistiment de l’expedient i/o procediment de licitació de la
contractació del servei de manteniment i neteja dels espais verds públics del terme
municipal de Sant Feliu de Llobregat, licitat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
(exp. núm. PACC2019000048); d'acord amb els antecedents de fet i fonaments de dret,
s'aprecia la infracció no esmenable de les normes reguladores del procediment
d'adjudicació; i s’informa i proposa a l’òrgan de contractació l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Acordar el desistiment de l’expedient de contractació administrativa núm.
PACC2019000048, per la presentació del servei de manteniment i neteja dels espais
verds públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, en base a l’informe tècnic
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de data 26 de gener de 2021 i a l’informe jurídic de data 27 de gener de 2021, i
consegüentment procedir a l’arxiu d’aquest expedient.
SEGON.- Procedir a l’anul·lació dels documents comptables que consten en l’expedient
PACC2019000048.
TERCER.- Acordar l’inici d’un nou expedient de contractació amb el mateix objecte i
adaptat a les indicacions efectuades en la resolució del Tribunal de Contractes del
Sector Públic de data 16 de setembre de 2020, i segons s’indica a l’informe tècnic de
data 26 de gener de 2021, i de conformitat amb l’establert a la Llei de contractes del
sector públic.
QUART.- Notificar els acords de desistiment als licitadors del procediment mitjançant la
publicació en el Perfil del contractant, i donar compte a la Comissió Europea mitjançant
la publicació en el DOUE i al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; així com a
la Intervenció municipal i al Departament de Medi Ambient i Manteniment als efectes
oportuns.”
Que en data 8 de febrer de 2021 la Secretaria de l’Ajuntament ha emès una nota de
conformitat en relació a l’informe jurídic número 5-C /2021 de data 27 de gener de 2021.
Vist l’establert en la Disposició addicional segona de la LCSP, els decrets municipals de
delegació de competències i les bases d’execució del pressupost municipal per aquest
exercici, en relació a l’òrgan de contractació, que en aquest cas es el Ple municipal, el
President de l'àrea de Govern Obert I Serveis Generals proposa a la Comissió
informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals el següents
ACORDS:
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació per a la contractació del servei de
manteniment i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de
Llobregat en base a l’informe tècnic de data 26 de gener de 2021 i a l’informe jurídic de
data 27 de gener de 2021 i procedir a l’arxiu de l’expedient
SEGON.- Anul·lar les autoritzacions de les despeses corresponents a càrrec de les
partides 20-21-22-23-24-25 300 17100022707 i documents comptables 190016722 i
190016723.
TERCER.- Iniciar un nou procediment de contractació per donar cobertura a la prestació
del servei de manteniment i neteja dels espais verds públics del terme municipal de
Sant Feliu de Llobregat adaptat a les indicacions efectuades en la resolució del
Tribunal de Contractes del Sector Públic de data 16 de setembre de 2020 i segons
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s’indica a l’informe tècnic de data 26 de gener de 2021, i de conformitat amb l’establert
a la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- Notificar els acords de desistiment als licitadors del procediment mitjançant
la publicació en el Perfil del contractant, i donar compte a la Comissió Europea
mitjançant la publicació en el DOUE i al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic; així com a la Intervenció municipal i al Departament de Medi Ambient i
Manteniment als efectes oportuns.”

El vicesecretari

[Firma01-01]

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

ÍÃs*È2d-7dfa-40e9-93e2-0c0da1de4a45_Î
9583102d-7dfa-40e9-93e2-0c0da1de4a45

tmp3495574910708140211.doc

