INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE L’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA FINANCERA
DE LA EMPRESA PROPOSADA PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE CALÇADES MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

Aquest informe té com objectiu avaluar la solvència tècnica i els medis adscrits al contracte de
l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039, empresa proposada per l’adjudicació del
contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades mitjançant
procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària.

I.

Antecedents

La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de març de 2020, va aprovà el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la licitació del contracte d’objecte i
expedient indicats en l’encapçalament d’aquest informe mitjançant procediment obert
harmonitzat i tramitació ordinària.
En data 11 de març de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va publicar
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
En data 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel qual es va declarar l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i vist que la seva
Disposició Addicional Tercera acordava la suspensió dels terminis administratius fins a la pèrdua de
la vigència del Reial Decret o de les seves pròrrogues, el que comporta la suspensió del termini per
a la presentació de proposicions i conseqüent demora en la tramitació de la present licitació.
En data 22 de maig de 2020 mitjançant el Reial Decret 537/2020 pel qual es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 s’estableix en relació als terminis: “Artículo 9. Plazos
administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Con efectos desde
el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada
durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.”.
En data 4 de juny de 2020 mitjançant decret d’alcaldia núm. 1624/2020 es va aprovar les
rectificacions proposades en el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte
del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades per tal d’adequar-los
a la nova previsió d’inici d’execució del contracte i regularitzar les imputacions pressupostàries de
la despesa del contracte. La rectificació consisteix única i exclusivament en l’actualització de les
taules incloses a la clàusula 2 del PCAP conforme a la nova previsió d’inici d’execució del contracte.
En data 5 de juny de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va publicar en
el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya. El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el 10
de juliol de 2020.
En data 15 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la mesa de
contractació per l’acte d’obertura de pliques (sobre A) que conté la documentació administrativa
mitjançant la plataforma Jitsi Meet en el següent enllaç: https://meet.rubi.cat/mesesdia15.

En data 29 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la mesa de
contractació per l’acte públic d’obertura de pliques (sobre B) que conté l’oferta econòmica i els
criteris avaluables mitjançant criteris automàtics.mitjançant la plataforma Jitsi Meet en el
següent enllaç: https://meet.rubi.cat/mesesdia29
En data 30 d’octubre de 2020 es va constituir in streaming, la mesa de contractació en la qual es
va acordà, excloure de la licitació a l’empresa AGUSTI I MASOLIVER SA per haver ofertat dos preus
unitaris per sobre dels preus unitaris màxims de sortida, requerir a l’empresa PABASA EUROASFALT
SA la justificació de la seva oferta per presentar valors anormals o desproporcionats i requerir a les
empreses PABASA EUROASFALT SA, ASFALTOS AUGUSTA SL i EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA la
documentació acreditativa de l’experiència del criteri automàtic de la qualitat de l’equip tècnic amb
l’advertiment que transcorregut el termini atorgat, s’hagin o no presentat aquestes proves
complementaries la mesa de contractació podrà considerar, de forma motivada, una experiència
inferior a l’al·legada.
En data 25 de gener de 2021 el tècnic de brigada d’obres va emetre informe tècnic favorable sobre
la justificació de la baixa presentada per l’empresa PABASA EUROASFALT SA.
En data 26 de gener de 2021, el tècnic de brigada d’obres va emetre informe justificatiu del criteri
d’adjudicació qualitat de l’equip tècnic (cap actuacions i encarregat actuacions).
En data 26 de gener de 2021, qui subscriu el present informe vaig emetre informe tècnic de
valoració dels criteris automàtics.
En data 11 de febrer de 2021, la mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de
calçades a l’empresa PABASA EUROASFALT SA, per haver presentat la millor oferta qualitat-preu.
La Junta de Govern Local en sessió de data 3 de març de 2021 va requerir a l’empresa PABASA
EUROASFALT SA amb NIF A08348039, perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de el
dia següent en que hagi rebut el requeriment, aporti la documentació exigida en la clàusula 11 del
plec de clàusules administratives particulars i tota la que justifiqui el criteris de solvència tècnica,
previstos a la clàusula 5.2B i 5.3 del PCAP, de conformitat amb l’article 150 de la LCSP, atès que és
l’empresa que ha presentat la millor oferta qualitat-preu.
El requeriment es va notificar el dia 4 de març de 2021.
En la clàusula 5.2 del plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació, s’estableix
que les empreses acreditaran la seva solvència tècnica o professional mitjançant la presentació
d’una relació de serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que són objecte del
contracte en els darrers 3 anys on s’indiqui lloc, import i destinatari dels treballs.
En la clàusula 5.3 del plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació, s’estableix
el compromís de les empreses de dedicació o adscripció de mitjans personals i materials.

II.

Solvència Tècnica

Relació d’obres de similar naturalesa dels últims anys
Condicionament vial C31 Vall-llobrega

may.-16

159.500,00 €

Renovació rodament Manresa

2016

625.000,00 €

Reforçament ferm C1413a Sant Cugat-Sant Quirze del Valès

2017

845.000,00 €

Memoria valorada conservació paviments Avda del Vallès oest

2017

397.890,00 €

Cami d'Aubareda i Camí del cementiri ant Martí de Tous

2017

40.700,00 €

Memoria valorada conservació paviments Terrassa

2017

282.345,37 €

Renovació calçada Avda l'Alcalde Moix i carrer Fernandp Poo Sabadell

2018

135.878,14 €

Renovació ferm carrer Atenes Rubí

2018

79.400,00 €

Memoria valorada conservació paviments Terrassa

2018

322.500,00 €

Reasfaltats carrers San Sadurni Anoia

Actuacions de millora a Castellnou

2019
2019
2019
2019

156.950,00 €
60.181,06 €
61.316,34 €
64.102,92 €

Conservació ferms autovies C17/C16/C25

2019

1.700.000,00 €

Conservació ferms autovies C17/C16/C25

2020

380.000,00 €

Renovació ferm calçades Ca n'Oriac Sabadell

2020

431.241,04 €

Actuacions de millora a Can Mir
Actuacions de millora a Vallespark

III. Adscripció mitjans personals i materials.
Mitjans personals
 Cap d’actuacions de manteniment de paviments calçades
Victor Ruiz Rodríguez
 Encarregat d’actuacions de manteniment de paviment de calçades
Jorge Martos López

 Camió bolquet
Volvo FE ( matricula 3505-JZZ )
 Mini retro amb barredora Bobcat Model S570 ( E7207BHC)
 Retroexcavadora







Fresadora petita 
Estenedora petita 
Martell compressor
Cortadora d’asfalt
Rodet auto propulsat petit
Camió grua

Caser 590SR-4PS ( E 8111 BDL )
W 35 DC ( WIRTGEN)
Volvo Titan ABG 2820
Atlas Copco CP1260s i XAS68KD
Wacker BFS 1345
HAMM HD+110 i VV CON N/S H2420150
IVECO Estralis 330 (2700FWS)

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Propietat

Característiqu
es
Assegurança

Model

Mitjans materials ( fitxa tècnica, assegurança, documentació )

FRESERCAT 2008 SL
FRESERCAT 2008 SL
Proyectos y
excavaciones Rubi SL
PABASA
PABASA
RAMAQ
RAMAQ
PABASA
Francisco Villén Fajardo

IV. Fonaments
Art. 86,88 i 140.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Art. 11 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Plec de clàusules administratives que regulen aquesta licitació.

V.

Conclusió

La solvència tècnica professional i els medis a adscriure al contracte de l’empresa PABASA
EUROASFALT SA amb NIF A08348039, queda degudament acreditada per l’adjudicació del contracte
del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades (exp. 21-2019-CONTE) en tant que s’acrediten els treballs de similar naturalesa i els mitjans i personal adscrits al
contracte.

Rubí, a 7 d’abril de 2021

Bohdan Lewkowycz Mazón

Responsable de la Brigada d’Obres

