
 
Ajuntament de Els Poblets

AMPARO  GIL  TORRELLA,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DE 
L'AJUNTAMENT  DELS POBLETS, DEL QUÈ ÉS ALCALDE-PRESIDENT EN 
SALVADOR SENDRA I GASQUET................................................................................

CERTIFIQUE: (Aquest  certificat s'estén abans de ser aprovada l'Acta i a reserva dels 
termes  que  hi  resulten,  d'acord  amb  l'article  206  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2.568/86 de 28 de 
novembre).

Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 17 de novembre 
de 2015, prengué entre altres el següent acord:

“  CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE  RECOLLIDA  DE  RESIDUS  SÒLIDS 
URBANS,  EL  SEU  TRANSPORT  A  L’ABOCADOR  I  NETEJA  URBANA.- 
MODIFICACIÓ  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  I  PLEC  DE 
PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  I  CONVOCATÒRIA DE  NOVA LICITACIÓ 
PÚBLICA.  RESOLUCIONS  TRIBUNAL  ADMINISTRATIU  CENTRAL  DE 
RECURSOS CONTRACTUALS.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2015 va 
iniciar la tramitació del procediment d’adjudicació del contracte de serveis de recollida 
de  residus  sòlids  urbans,  el  seu  transport  a  l’abocador  i  neteja  urbana,  mitjançant 
procediment obert, amb adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa, atenent 
a diversos criteris d’adjudicació.
Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2015 aprova 
l’expedient ordinari tramitat per a la contractació descrita i convoca la licitació pública; 
aprova  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  Plec  de  prescripcions 
tècniques que hauran de regir la contractació dels serveis esmentats, així com els seus 
annexos i acorda publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial 
de l’Estat,  en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el perfil de contractant  
d’aquest Ajuntament l’anunci de licitació, de forma que els interessats podien presentar 
les  proposicions  que  consideren  convenients  dins  del  termini  de  cinquanta-dos  dies 
naturals, comptadors des de la data de lliurament de l’anunci de licitació al Diari Oficial 
de la Unió Europea. 
Atès que l’anunci de licitació s’envia al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 8 de 
setembre de 2015 (nº de referència interna 2015-120082); estant  publicat en el Butlletí 
Oficial de la Provincia d’Alacant nº 182 de data 21 de setembre i en el Butlletí Oficial 
de l’Estat nº 230 de data 25 de setembre de 2015; l’anunci de licitació junt amb els plecs 
i documentació annexa es publiquen en el perfil de contractant de l’Ajuntament dels 
Poblets en data 21 de setembre de 2015 (www.elspoblets.es; www.gva.es )

Vist  que  en  data  29  de  setembre  de  2015  amb registre  d’entrada  2015-E-RC-2186 
“Sociedad  Anónima  Agricultores  de  la  Vega  de  Valencia”  amb  CIF  A-46027660  , 
anuncia la intenció d’interposar recurs especial en matèria de contractació contra l’art. 
19 del Plec de clàusules administratives i l’art. 48 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars; i amb registre d’entrada 2015-E-RC-2187, de data 29 de setembre interposa 
el recurs de referència.

Vist  que  en  data  29  de  setembre  de  2015  amb registre  d’entrada  2015-E-RC-2190 
“Fomento  de  Construcciones  y  Contratas  S.A:”  amb CIF  A-28037224  ,  anuncia  la 
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intenció  d’interposar  recurs  especial  en  matèria  de  contractació  ;  i  amb  registre 
d’entrada 2015-E-RC-2208, en data 30 de setembre de 2015, interposa  recurs contra 
l’art.  7.3.1 del Plec de clàusules administratives i l’art.  39 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

Considerant que mitjançant oficis de data 30 de setembre i 1 d’octubre, s’envien els 
recursos  presentats  junt  amb  l’expedient  administratiu  i  informes  ,  al  Tribunal 
Administratiu  Central  de  Recursos  Contractuals,  que  és  l’òrgan  competent  per  a  la 
resolució dels recursos en virtut del disposat en la clàsula setzena de les administratives 
i article 41.4 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Vista la Resolució d’adopció de mesura provisional emesa pel Tribunal Administratiu 
Central en data 22 d’octubre de 2015 en virtud de la qual suspen el procediment de 
contractació de conformitat amb allò establert en els articles 43 i 46 del TRLCSP.

Per Resolució de l’Alcaldia de data 27 d’octubre s’acorda la suspensió del procediment; 
suspensió que, d’acord amb l’article 43.4 del RD Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
no afectava, en cap cas, al termini concedit per a la presentació d’ofertes o proposicions 
pels interessats.

Aquest termini va finalitzar el dia 30 d’octubre de 2015 a les 14’00 hores, i dins d’ell 
s’han presentat set licitadors, segons consta en el certificat de secretaria de data 12 de 
novembre.

Vista la Resolució nº 1025/2015 dictada pel Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals  sobre  el  recurs  nº  1030/2015  presentat  per  la  “Sociedad  Anónima 
Agricultores de la Vega de Valencia”, en virtut de la qual: s’estima el recurs interposat 
per la recurrent contra els plecs que regeixen l’adjudicació del contracte de serveis de 
recollida de residus sòlids urbans , el seu transport a l’abocador i neteja viària, disposant 
l’anul·lació  de  la  clàusula  19ª  del  Plec  d’Administratives  i  l’art.  48  del  Plec  de 
Prescripcions Tècniques, ordenant la retroacció de les actuacions i l’elaboració d’un nou 
Plec adaptat a les consideracins contingudes en dita Resolució.

Donat  que  les  clàusuels  anulades regulen,  en  el  contracte  objecte  de  la  licitació,  la  
revisió de preus i que a aquesta li és aplicable la Disposició Addicional 88ª de la Llei  
22/2013  de  23  de  desembre  ,  en  virtut  de  la  qual  la  revisió  de  preus  no  podrá  
referenciar-se a cap tipus d’index general de preus o fòrmula que el continga i , en el cas 
de que siga procedent dita revisió, deurà reflectir l’evolució dels costos.

Així,  la  claùsula 19ª  del  Plec de  Clàusules Administratives quedarà redactada de  la 
forma que tot seguit es transcriu:

 CLÀUSULA DINOVENA. Revisisó de preus

D’acord amb la Disposició Addicional 88ª de la Llei 22/2013 de 23 de desembre, de  
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 que estableix que la revisió dels  
contactes del sector públic, l’expedient dels quals s’inicie amb posterioritat a l’entrada  
en vigor de la Llei , no pot fer referència , en quant a preus o qualsevol altre valor  
monetari susceptible de revisió, a cap tipus d’index general de preus o fòrmula que el  
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continga i , en cas de que siga procedent dita revisió, ha de reflectir l’evolució dels  
costos.

Anualment s’efectuarà un anàlisi de les variacions que haja experimentat el preu del  
contracte d’acord amb la fòrmula següent, d’acord amb la documentació i justificació  
que en tot cas deurà aportar l’empresa contractista per a la seua revisió i conformitat  
per part de l’òrgan de contractació.

No podrá efectuar-se revisió de preus en tant en quant no hagen transcorregut dos anys  
des de la formalització del contracte.

La fòrmula de revisió aplicable al present contracte será la següent:

El rang de variació de Kd

Els paràmetres Pi i P0 son el cànon final i inicial del període considerat.
Els paràmetres Hi i H0 son l’índex nacional de la ma d’obra final i inicial del periòde  
considerat d’acord al Butlletí Oficial de l’Estat.
Els paràmetres  Qi i Q0 son valors extrets de l’índex de preus de materials paràmetre  
Productes químics final i inicial del període considerat d’acord al Butlletí Oficial de  
l’Estat.
Els paràmetres  Si i S0 son valors extrets de l’índex de preus de materials paràmetre  
Materials siderúrgics final i inicial del període considerat d’acord al Butlletí Oficial de  
l’Estat.
Els paràmetres  Ei i E0 son valors extrets de l’índex de preus de materials paràmetre  
Energia final i inicial del període considerat d’acord al Butlleí Oficial de l’Estat.
Els paràmetres de ponderació X1, X2, X3, X4 i X5 tenen els valors X1 = 0’55, X2 = 0’05, 
X3 = 0’1, X4 = 0’15 i X5 = 0’15.
En la primera revisió de preus del contracte els valors inicials dels paràmetres serà:

H0 = 391’340
Q0 = 101’815
S0 = 93’466
E0 = 99’149

Aquests  resultats  corresponen a la  mitja  aritmètica  dels  valors  respectius  publicats  
entre gener de 2012 i desembre de 2014, d’acord a l’equació:

En  les  revisions  posteriors  s’aplicarà  a  H0  ,  Q0, S0,   E0,   el  valor  de  l’índex  que  
corresponga publicat.

Per la seua part, l’article 48 del Plec de Prescripcions Tècniques quedarà redactat de la 
forma que tot seguit es transcriu:
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ARTCLE 48.- REVISIÓ DE PREUS 
S’estarà al disposat en el Plec de clàusules Administratives. 
  

Vista la Resolució nº 1026/2015 dictada pel Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals sobre el recurs nº 1032/2015 presentat per “Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A.”, en virtut de la qual: s’estima el recurs interposat per la recurrent contra 
els  plecs que regeixen l’adjudicació del  contracte  de serveis de  recollida de  residus 
sòlids urbans , el seu transport a l’abocador i neteja viària, disposant l’anul·lació de la 
clàusula 7.3.1 apartat j) del Plec d’Administratives i el quart paràgraf de l’art. 39 del 
Plec de Prescripcions Tècniques, en allò referent a l’exigència de que el prestador del 
servei compte amb oficines, tallers i instal·lacions fixes en un ràdio de 20 ó 25 Km de 
l’Ajuntament,  per  ser  contrari  als  principis  d’igualtat  i  llibertat  d’accés,  ordenant  la 
retroacció de les actuacions i l’elaboració d’un nou Plec adaptat a les consideracions 
contingudes en dita Resolució.

A la  vista  de  tot  això,  no havent intervencions,  l’Alcalde  sotmet  aquest  assumpte a 
votació i amb el vot favorable dels quatre Regidors que integren la Junta de Govern 
Local, aquesta per UNANIMITAT, ACORDA:

Primer.-  Alçar  la  suspensió  del  procediment  de  contractació  iniciat  per  la  Junta  de 
Govern Local en sessió de data 14 de juliol de 2015 per a l’adjudicació del contracte de 
serveis  de  recollida  de  residus  sòlids  urbans,  el  seu  transport  a  l’abocador  i  neteja 
urbana, mitjançant procediment obert, amb adjudicació a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa  ,  atenent  a  diversos  criteris  d’adjudicació,  acordada  per  Resolució  de 
l’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2015.

Segon.-  Donar  exacte  compliment  a  la  Resolució  nº  1025/2015  del  Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals , dictada en el recurs 1030/2015 i a la 
Resolució nº 1026/2015 dictada en el recurs 1032/2015 i procedir a la retroacció de les  
actuacions a l’elaboració d’un nou Plec de Clàusules Administratives i un nou Plec de 
Prescripcions Tècniques d’acord amb el contingut de dites Resolucions.

Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives, amb el mateix texte aprovat per 
la Junta de Govern Local en sessió de fata 8 de setembre amb excepció de la clàusula 
19ª, que quedarà redactada de la forma que es transcriu en la part expostiva del present 
acord,  atenent  a  les  consideracions  contingudes  en  la  Resolució  nº  1025/2015;  i 
eliminant la clàusula 7.3.1 apartat j) , atenent a les consideracions contingudes en la  
Resolució nº 1026/2015.

Quart.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques, amb el mateix texte aprovat per la 
Junta de  Govern Local  en data  8 de setembre  amb excepció del  seu article  48 que 
quedarà redactat de la forma que es transcriu en la part expositiva del present acord,  
atenent a les consideracions contingudes en la Resolució nº 1025/2015; i eliminant el 
paràgraf 4º de l’article 39  en allò referent a l’exigència de que el prestador del servei 
compte  amb  oficines,  tallers  i  instal·lacions  fixes  en  un  ràdio  de  20  ó  25  Km  de 
l’Ajuntament , atenent a les consideracions contingudes en la Resolució nº 1026/2015.
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Cinquè.- Aprovar la documentació annexa als plecs, amb el mateix contingut que va ser 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de 8 de setembre de 2015.
Sisè.- Donat que la Resolució del Tribunal obliga a aquest Ajuntament a procedir a la 
retroacció de les actuacions al moment d’elaboració dels plecs que han de regular la 
contractació  pública,  queda  sense  efecte  el  termini  de  presentació  d’ofertes  que  va 
finalitzar en data 30 d’octubre de 2015 i es procedeix a l’obertura d’un nou termini 
d’acord amb els  Plecs  modificats.  Així  es  publicarà  en  el  Diari  Oficial  de  la  Unió 
Europea,  en  el  Butlletí  Oficial  de  l’Estat,   en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província 
d’Alacant  i  en  el  perfil  de  contractant  d’aquest  Ajuntament  (www.elspoblets.es; 
www.gva.es) l’anunci de licitació, obrint un nou termini per a que aquells que estiguen 
interessats puguen presentar les seues ofertes. 
Els interessats podran presentar les proposicions que consideren convenients dins del 
termini  de  cinquanta-dos  dies  naturals,  comptadors  des  de  la  data  de  lliurament  de 
l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea.

Setè.- Requerir als licitadors que han presentat les seues ofertes en data 30 d’octubre de 
2015  ,  que  les  retiren  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  ;  en  cas  contrari 
l’Ajuntament procedirà  a la seua destrucció.

Vuitè.- Publicar el present acord en el perfil de contractant de l’Ajuntament dels Poblets 
(www.elspoblets.es; www.gva.es) ."

 

I perquè conste i tinga els efectes escaients estenc aquest certificat d’ordre i amb el 
vist-i-plau del Sr. Alcalde President, en Els Poblets, a divuit de novembre de dos mil 
quinze. 

 

        Vist i plau 

 L'ALCALDE-PRESIDENT                               LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

 SALVADOR SENDRA I GASQUET                          AMPARO GIL TORRELLA

 

*Document signat electrònicament.
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