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Castellar del Vallès (CONT2100011)
Regidoria: Regidoria de Serveis Generals
ATÈS que per Acord de Junta de Govern Local de data 23 de març de 2021 es va
aprovar iniciar l’expedient de la convocatòria mitjançant procediment obert ordinari,
i subjecte a regulació harmonitzada, a l’empara dels articles 22, 131, 156 i 158 de
la LCSP, del contracte de serveis de "Gestió integral dels espais verds públics de
Castellar del Vallès" (CONT2100011), per un termini de 3 anys, amb possibilitat
d’un (1) any de pròrroga, així com els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i de Prescripcions Tècniques que regirien el contracte.
ATÈS que el valor estimat del contracte és de 1.273.917,96 € (més l'IVA que li
correspongui) d'acord amb l'article 101 de la LCSP.
ATÈS que el pressupost de base licitació és de 796.198,72 € (IVA exclòs) i
963.400,45 (IVA inclòs).
ATÈS que l’anunci de licitació va ser tramès al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) en data 23 de març de 2021 i publicat en data 26 de març de 2021, i que
la publicació en el perfil del contractant es va realitzar en data 25 de març de 2021.
ATÈS que els codis CPV corresponents al contracte son: 77311000-3 Serveis de
manteniment de jardins i parcs, 77341000-2 Poda d’arbres, 77310000-6 Serveis de
plantació i manteniment de zones verdes, i 77313000-7 Serveis de manteniment de
parcs, que es contemplen en la Llei de Contractació.
ATÈS que l’objecte del contracte no es divideix en lots ja que la realització
independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte comportaria
més comandaments intermedis i personal encarregat per part de les empreses
adjudicatàries dels diferents lots, produint cert desequilibri entre aquests i el
nombre de persones jardiners i auxiliars, la qual cosa repercutiria en la gestió
òptima del servei de manteniment
ATÈS que els criteris d’adjudicació es basen en una pluralitat de criteris, el 65%
mitjançant l’aplicació automàtica de fórmules i el 35% mitjançant judici de valor.
ATÈS que en data 11 de maig de 2021 es va procedir a l’obertura dels sobres A i B
de les empreses licitadores.
VIST l’informe tècnic emès per el tècnic d’Espais Públics, Sr. Francesc Macià, en
data 13 de juliol de 2021 en ha observat l’existència de les omissions, inconcrecions
i errades en el plec de prescripcions tècniques i en l’informe de motivació i que
copiem en la part necessària : “(...)
Aquesta omissió o inconcreció pot determinar:
a) Que cap oferta prevegi l’execució dels treballs indicats, cosa que seria contrària i
perjudicial a l’interès públic, en tant que no es durien a terme, i són prestacions
necessàries, com s’ha dit.
b) Que algunes empreses les puguin preveure i altres no, en el cas d’aquestes
últimes perquè no ha estat determinat com a prestació d’execució necessària per
les clàusules i prescripcions que han de regir la contractació, ni s’hagi determinat
tampoc que constitueixi una element de valoració addicional.
D’aquesta manera, la falta de concreció en la descripció i determinació de les
característiques de la imatge i de la qualitat de jardineria descrit en el plec tècnic,
comporta un trencament amb el principi d’igualtat i transparència, crea inseguretat
jurídica i no observa el ”respecte envers els principis d’igualtat de tracte, no
discriminació, transparència, proporcionalitat i integritat” de les empreses
interessades i de les empreses licitadores, d’acord amb l’objectiu de la llei de
contractes de sector públic, en el seu article 1.
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La falta de concreció i detall de les característiques de la prestació del servei del
que a opinió d’aquest tècnic, considera apte per a la gestió integral dels espais
verds, pot generar desigualtat entre les empreses licitadores. I per aquesta raó
informa a la mesa de contractació la procedència que proposi a l’òrgan de
contractació que desisteixi del contracte i disposi l’esmena del plec tècnic per
garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a tots els
candidates i licitadores.
2n) El plec tècnic va preveure la gestió integral de la totalitat dels espais verds del
municipi, incorporat les quatre urbanitzacions de l’Airesol AB, Airesol C, Aire-sol D i
el Balcó de Sant Llorenç a diferència del contracte vigent de gestió integral dels
espais verds adjudicat el 2016, on les quatre urbanitzacions no en formen part.
En el treball de preparació dels plecs a l’hora de definir la llista dels espais verds
que havien de conformar l’objecte de la licitació, no va anar acompanyat per error
del càlcul de costos amb el personal necessari per aquests nous espais. El càlcul de
costos es va elaborar amb el personal a subrogar existent, sense tenir en compte
aquestes noves urbanitzacions que s’han incorporat, i en conseqüència, el contracte
no assoleix el preu cert del mercat, i el pressupost bàsic de licitació no s’ajusta
adequadament a les necessitats previstes i definides en el plec tècnic. “(...).
ATÈS que la Mesa de Contractació s’ha reunit en data 13 de juliol de 2021 per
acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta de desistiment del contracte de
serveis de "Gestió integral dels espais verds públics de Castellar del Vallès"
(CONT2100011).
VIST l´informe del Secretari núm. IJS_76/2021 de data 6 de setembre de 2021
VIST l’informe de la interventora accidental núm. 556, de data 13 d’octubre de
2021.
ATÈS que és competència de la Junta de Govern Local aprovar aquest expedient,
segons les atribucions conferides per Decret d’Alcaldia núm. 735/2019, de 17 de
juny de 2019.
La Junta de Govern Local,
ACORDA
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació corresponent al contracte de serveis
de ”Gestió integral dels espais verds públics de Castellar del Vallès”
(CONT2100011) i procedir al seu arxiu, pels motius anteriorment exposats en quan
a l’existència de les omissions, inconcrecions i errades en el plec de prescripcions
tècniques.
SEGON.- Notificar als interessats l’Acord de desistiment del contracte de ”Gestió
integral dels espais verds públics de Castellar del Vallès” (CONT2100011).
TERCER.- Publicar l'Acord de desistiment del contracte de ”Gestió integral dels
espais verds públics de Castellar del Vallès” (CONT2100011) en el Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE) i en el perfil de contractant de conformitat amb l’article 63 de
la LCSP.
VOTACIÓ: Favorable per Unanimitat.
Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari actal., amb el vistiplau del President de la Junta de Govern
Local.
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