FRANCESC CONSUEGRA GINER, secretari de l'Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
C E R T I F I C O:
Que en la sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, del dia 1 de juny de 2021,
es va adoptar el següent acord:
“6.2. DESISTIMENT TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 2021/1780R.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de sessió celebrada el 20 d’abril de 2021,
es va aprovar l’expedient contractació 2021/1780R, del servei d’escoles bressols
municipals, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada; així com
els corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir el contracte.
Constitueix l’objecte del contracte la gestió del servei de cadascuna de les escoles
bressol municipals següents:
LOT 1: Escola Bressol Municipal Can Folguera
LOT 2: Escola Bressol Municipal Els Pins
Vist que en aquesta mateixa resolució de la Junta de Govern Local es va acordar convocar
licitació mitjançant publicació al perfil del contractant i Diari Oficial Unió Europea (DOUE), i
en data 30/04/2021 es publica.
Vist que el 25 de maig de 2021, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic comunica
a aquest Ajuntament que l’empresa MAINADA S.C.C.L ha interposat, en data 20 de maig
de 2021, un recurs especial en matèria de contractació contra els Plecs que regeixen la
licitació del contracte de gestió del servei de cadascuna de les escoles bressol
municipals, LOT 1: Escola Bressol Municipal Can Folguera. Així mateix, sol·licita com a
mesura cautelar la suspensió del procediment de licitació.
Atès que aquest expedient és susceptible de recurs especial tal com disposa l’ article 44
LCSP i s’ha presentat dintre del termini habilitat per la Llei d’acord amb el que estableix
l’article 50.1 i 135.3 LCSP.
Vist que LA MAINADA,SCCL, al·lega que els costos de personal detallats a l’annex 4 dels
plec administratiu no s’ adequa a la realitat tenint en compte el personal a subrogar que
actualment presta els seus serveis a l’Escola Bressol Can Folguera.
Atès que l’article 100 de la LCSP preveu que per determinar el pressupost base de
licitació “En els contractes que el cost dels salaris de les persones empleades per a la
seva execució formen part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació
indicarà de forma desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional els
costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència.”
Atès que l’article 130 de la LCSP estableix que és necessari tenir en compte les
condicions de subrogació dels contractes de treball “quan una norma legal, un conveni
col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general, imposi a l’adjudicatari
l’obligació de subrogar-se com ocupador en determinades relacions laborals, els serveis
dependents de l’òrgan de contractació deurà facilitar als licitadors, en el propi plec, la
informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als que els hi afecti la
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subrogació” “(...) Com part d’aquesta informació en tot cas es deurà aportar els llistats del
personal objecte de subrogació, indicant-se: conveni col·lectiu d’aplicació i els detalls de
categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari
brut anual de cada treballador, (...)”
Vist que l’estudi econòmic del cost d’aquest servei en concret pel que fa al lot 1, Escola
Bressol Municipal Can Folguera, annex 4 del plec administratiu s’han calculat els costos
de personal en base al conveni col·lectiu d’aplicació, d’acord amb la categoria
professional del personal necessari per prestar el servei, -tal com disposa l’article 100
LCSP.
Vist que l’Ajuntament ha complert amb el que disposa tant l’article 130 LCSP, sol·licitant
a l’empesa actual que presta el servei el detall i costos del personal a subrogar en relació
a l’Escola Bressol Can Folguera, tal com queda acreditat a l’annex 6 del plec
administratiu.
Vist que, l’Ajuntament ha fet el seu estudi de cost de conformitat amb el que determina
l’article 100 i següents de la LCSP, prenent com a referència el conveni d’aplicació, així
com altres despeses, i un benefici del 7%.
Vist que tenint en compte els imports del personal ha subrogat, el benefici final no
s’adequa a la realitat actual en relació als costos directes de personal.
Atès que l’article 35.1.f) LCSP estableix que en el contingut mínim del contracte ha
d’especificar-se el preu cert o la forma de determinar-lo, no hi ha marge empresarial
suficient per poder assumir les mateixes restant un marge de benefici a l’adjudicatari per
la gestió del servei.
Atès que l’article 152.4 de la LCSP estableix que l’Administració pot desistir del
procediment de contractació si aquest està fonamentat en una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores en el procediment
d’adjudicació, tenint que justificar a l’expedient la concurrència de la causa que justifica
el desistiment. Aquest desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un nou
procediment de licitació.
Vist que aquest defecte es considera no esmenable, ja que afecta directament al
pressupost base del contracte del lot 1, correspon el desistiment per part de
l’administració d’aquest expedient de contractació.
Vist que al considerar-se no correcte l’import del pressupost base del lot 1, afecta aquesta
circumstància directament al pressupost base de tot el contracte i al valor estimat total
del mateix.
L’adopció d'aquest acord, segons les facultats previstes a l'art.22.4 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és competència d'aquesta Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió
plenària de data 4/07/2019.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desistir de la tramitació de l’expedient de contractació 2021/1780R, del
servei d’escoles bressols municipals, per haver-hi al plec de condicions administratives
una infracció no esmenable en base a l’article 100 i 152.4 de la Llei de Contractes del
Sector Públic (LCSP) Llei 9/2017, de 26 de febrer de 2014.
Segon.- Notificar aquest acord a la Mainada, SCCL i al Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, i publicar al perfil del contractant.”.
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L'acord que precedeix consta en l'esborrany de l'acta de la sessió expressada, certificantse amb les reserves i salvetats de l'article 206 del ROF i RJ de les Entitats Locals.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Santa Perpètua de Mogoda, amb data de la signatura electrònica
Vist i Plau
L’alcaldessa

Isabel Garcia Ripoll
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