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MSA/MMB
Ref.: Exp. 2018/54
JGL2018/27

MARIO MARTINEZ BLAYA, secretari accidental de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès,
Certifico:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 27 de desembre de 2018, va
aprovar, per unanimitat, l’acord que, literalment, diu:
RELACIÓ DE FETS

1. El 10 de gener de 2018, el senyor Xavier Manzanares, enginyer municipal,
va emetre l’informe de necessitat de contractació del servei de manteniment
dels jocs infantils de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant
l’Ajuntament.
2. El 10 de gener de 2018, el senyor Xavier Manzanares, enginyer municipal,
va redactar el Plec de condicions tècniques per a la contractació del servei
de manteniment dels jocs infantils de l’Ajuntament.
3. El 5 de febrer de 2018, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de
l’Ajuntament, va redactar el Plec de clàusules administratives particulars que
ha de regir el contracte per a la prestació del servei de manteniment dels
jocs infantils de l’Ajuntament.
El mateix dia, el secretari municipal va emetre un informe que conclou que
s’informa el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
l’adjudicació del contracte esmentat, amb el contingut que estableix l’article
115 del TRLCSP, pel que s’entenen ajustats a la legalitat.
4. El 8 de febrer de 2018, el senyor Antoni López i Alonso, interventor habilitat
de l’Ajuntament, va informar l’esmentat expedient de contractació.
5. El 14 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert i tramitació
ordinària, per contractar el servei de manteniment de les zones de joc
infantil de l’Ajuntament.
6. L’esmentada licitació fou anunciada en els mitjans següents:
a) Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: 8 de març de 2018
b) Perfil del contractant de l’Ajuntament: 9 de març de 2018
7. El 22 de març de 2018, el senyor Xavier Manzanares, enginyer municipal, va
emetre el següent informe:
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8. El 22 de març de 2018, l’Alcaldia mitjançant el Decret 294/2018, va resoldre
el següent:
“En espera de l’acord de la Junta de Govern Local, cal suspendre el termini de
presentació de propostes per evitar causar un perjudici als possibles interessats, per
tot això, resolc:

Primer. Suspendre el termini de la presentació de propostes de la licitació del
contracte de manteniment de les zones de jocs infantils municipals per part dels
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interessats, fins que no s’aprovi l’esmena de les errades tipogràfiques detectades per
part de la Junta de Govern Local i s’obri un nou termini de presentació de propostes.
Segon. Publicar aquest acord al perfil del contractant.”

9. El 3 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va acordar el
que tot seguit es reprodueix:
ACORDS
Primer.- Esmenar l’errada tipogràfica produïda al “plec de condicions tècniques pel
contracte del servei de manteniment de les zones de jocs infantils de la Roca del
Vallès” aprovat per la Junta de Govern Local celebrada en data 19 de febrer de 2018
en el sentit indicat per l’informe de l’enginyer municipal i segons els termes
següents:

Al quadre de freqüències de serveis (punt 1.4), on diu

FREQÜÈNCIA ACTUACIÓ

Setmanal Inspecció ocular i manteniment preventiu.
Correctiu sempre que sigui necessari de forma immediata.
Mensual Informe Inspecció funcional i manteniment preventiu.
Correctiu sempre que sigui necessari de forma immediata.
Anual Informe Renovació d’equipaments
Ha de dir:

FREQÜÈNCIA ACTUACIÓ

Mensual Inspecció ocular i manteniment preventiu.
Correctiu sempre que sigui necessari de forma immediata.
Trimestral Informe Inspecció funcional i manteniment preventiu.
Correctiu sempre que sigui necessari de forma immediata.
Anual Informe Renovació d’equipaments
També s’esmena aquesta errada als següents punts del plec de condicions, on hi té
incidència:

- 2.2 inspecció ocular rutinària (es modifica “setmanal” per “mensual”)
- 2.6 inspecció funcional (es modifica “mensual” per “trimestral”)
- 2.10 informes (es modifica “mensual, setmanal” per “mensual, trimestral”)
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Segon.- Publicar aquesta esmena al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el perfil del contractant, atorgant un nou termini de quinze (15) dies naturals,
comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOPB, perquè els interessats
puguin presentar les seves proposicions.

Tercer.- Aprovar que el plec de condicions tècniques pel contracte del servei de
manteniment de les zones de jocs infantils de la Roca del Vallès restarà redactat, un
cop esmenat, de la forma que es transcriu a l’annex I del present acord, del qual en
forma part. No es transcriu l’annex del plec relatiu a l’inventari de jocs infantils, atès
que no queda afectat per l’errada.”

10. Les modificacions esmentades foren publicades en els mitjans següents:
a) Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: 12 d’abril de 2018
b) Perfil del contractant de l’Ajuntament: 11 d’abril de 2018
11. El 27 d’abril de 2018, va finir el termini de presentació de proposicions a
la licitació esmentada. Els licitadors presentats són els següents:

12. El 8 de maig de 2018, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura i
qualificació de la documentació continguda en els sobres número 1 dels
licitadors presentats tot acordant considerar correcta la documentació que
s’hi conté i, en conseqüència, admetent els licitadors presentats en el
procediment.
13. El 14 de maig de 2018, la Mesa de Contractació va procedir en acte públic a
l’obertura dels sobres número 2 que contenien la documentació tècnica
relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
14. El 18 de maig de 2018, el senyor Xavier Manzanares, enginyer municipal, va
emetre l’ informe de valoració de la documentació continguda en el sobre
número 2 següent:

“En data 14 de maig de 2018 es va reunir la mesa de contractació del servei de
manteniment de les zones de joc infantil de l’ajuntament de la Roca del Vallès, per
procedir a l’obertura del sobre número 2: documentació tècnica que depenen d’un
judici de valor.
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Un cop tancada l’acta de la reunió de la mesa de contractació, es fa entrega al tècnic
que subscriu dels sobres presentats pels licitadors, per tal d’emetre informe al
respecte.

Els sobres presentats corresponen a les empreses:



URBE-SBD, S.L.
HPC IBERICA, S.A.

Analitzada la documentació presentada pel licitadors, es poden considerar similars,
excepte als següents punts:


Horari de comunicació empresa/ajuntament:
o URBE-SBD, S.L.
dilluns a divendres de 7,00 a 15,00 (tècnic
supervisor)
o HPC IBERICA, S.A dilluns a divendres de 9,00 a 14,30 i de 15,30 a 18,00
(organització, oficina tècnica i personal gestió).
dilluns a divendres de 7,30 a 15,30 (operaris
inspecció i manteniment)
Donat que els 2 licitadors disposaran de telèfon i equip disponible 24 hores i 365
dies a l’any, es considera més favorable l’horari proposat per l’empresa HPC
IBERICA, S.A.



Sistema de gestió informàtica del servei:
o URBE-SBD, S.L.
Accés web amb codi d’usuari i contrasenya amb els
següents aspectes o mòduls:

Referència de cada element.

Referència segons marca o proveïdor.

Nombre d’unitats.

Relació de “partes” de treball relacionats amb cada element.

Control fotogràfic de les zones inspeccionades amb comparativa.
o HPC IBERICA, S.A Cessió gratuïta de software durant la durada del
contracte amb els següents aspectes o mòduls:

Mòdul inventari o recull de dades tècniques.

Mòdul compliment de normativa.

Mòdul rejoveniment de les instal·lacions.

Mòdul de manteniment.

Georeferències (captura SIG).

Control fotogràfic de les zones inspeccionades amb comparativa.

“Partes” de treball, accions realitzades i seguiment.

Analitzades les característiques, es considera més favorable la proposta
de gestió informàtica de l’empresa HPC IBERICA, S.A.



Establiment de ruta del servei d’inspecció:
o URBE-SBD, S.L.
ruta única.
o HPC IBERICA, S.A dues rutes.
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Analitzades les rutes proposades per cada licitador, es considera més eficient la
proposta de ruta de l’empresa HPC IBERICA, S.A., donat que no repeteix sectors del
municipi.
Per tot l’exposat anteriorment, el tècnic que subscriu considera més favorable la
proposta de l’empresa HPC IBERICA, S.A. i proposa a la mesa de contractació la
següent puntuació (total puntuació criteris segons judici de valor: 40 punts):




URBE-SBD, S.L.
HPC IBERICA, S.A.

25 punts
40 punts”

15. El 25 de maig de 2018, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura dels
sobres 3, que contenen les ofertes econòmiques.
16. El 28 de maig de 2018, el senyor Xavier Manzanares, enginyer municipal, va
emetre l’ informe següent:
“Xavier Manzanares, com enginyer municipal de l’ajuntament de la Roca del Vallès, emet
el següent informe.

En data 25 de maig de 2018 es va reunir la mesa de contractació del servei de
manteniment de les zones de joc infantil de l’ajuntament de la Roca del Vallès, per
procedir a l’obertura del sobre número 3: proposició econòmica i documentació tècnica
relativa als criteris avaluables de forma automàtica.

Un cop tancada l’acta de la reunió de la mesa de contractació, es fa entrega al tècnic que
subscriu dels sobres presentats pels licitadors, per tal d’emetre informe al respecte.

Les ofertes econòmiques (IVA exclòs) de les empreses, pel que fa al concepte de
manteniment són les següents:




URBE-SBD, S.L.
5.800,00 €/any, que suposa una baixa del 25,64%
HPC IBERICA, S.A. 7.410,00 €/any, que suposa una baixa del 5,00%

Donat que la clàusula 15 del PCAP (Proposicions anormals o desproporcionades)
considera temerària l’oferta que suposi una baixa superior al 5% del preu de licitació, el
tècnic que subscriu proposa a la mesa de contractació requerir a l’empresa URBA-SBD,
S.L. que justifiqui aquest extrem.”
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17. El 8 de juny de 2018, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de la
corporació, va requerir a URBE-SBD, SL, el següent:
“Mitjançant aquest escrit, se li notifica que la Mesa de contractació del servei de
manteniment de les zones de joc infantils de la Roca del Vallès, en sessió d’1 de juny
de 2018, va acordar fer-li un requeriment a la mercantil URBE-SBD, SL, perquè
justifiqui, d’acord amb el que preveu l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
raonadament, el baix nivell de preus de l’oferta que va presentar en data 27 d’abril
de 2018, registrada amb número 2018/4034.

És per això que, en el termini de 5 dies hàbils, comptats des de l’endemà de rebre
aquest requeriment, han de justificar de forma electrònica la seva oferta, tal i com
disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.”

18. El 15 de juny de 2018, el senyor Ignasi Genís, informàtic de l’Ajuntament,
va emetre l’informe següent:
“En data 15 de juny de 2018, es posa en contacte telefònic amb l’Ajuntament
l’empresa URBE-SBD, SL per tal de manifestar que no pot presentar de forma
telemàtica la justificació de l’oferta desproporcionada presentada en el marc de la
licitació del servei de manteniment de jocs infantils de la Roca del Vallès.

L’ajuntament contacta amb l’administració proveïdora del servei “etram”, és a dir,
amb l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), per esbrinar si hi ha, efectivament,
alguna incidència en el servei i es comprova que, efectivament, durant el dia d’avui
s’estan registrant errors en el servei, concretament relacionats amb el servidor de
l’AOC.”

19. El 15 de juny de 2018, l’Alcaldia, mitjançant Decret número 572/2018, va
resoldre el següent:
“En data de 8 de juny de 2018, amb registre de sortida 2018/2256, se li va efectuar
un requeriment, mitjançant notificació electrònica, a la societat URBE-SBD, perquè
justifiqués l’oferta econòmica que va presentar en el procés de licitació del servei de
manteniment de les zones de joc infantils de la Roca del Vallès. L’esmentada
empresa va acceptar la notificació electrònica en data 8 de juny de 2018. El termini
per fer la justificació finalitza avui divendres, 15 de juny de 2018, a les 23:59.

Al llarg del matí d’avui s’han produït incidències que han fet inviable la presentación
d’instàncies a través del servei e-tram, és per això que el tècnic informàtic ha emès
el següent informe:
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“En data 15 de juny de 2018, es posa en contacte telefònic amb l’Ajuntament
l’empresa URBE-SBD, SL per tal de manifestar que no pot presentar de forma
telemàtica la justificació de l’oferta desproporcionada presentada en el marc de la
licitació del servei de manteniment de jocs infantils de la Roca del Vallès.

L’ajuntament contacta amb l’administració proveïdora del servei “e-tram”, és a dir,
amb l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), per esbrinar si hi ha, efectivament,
alguna incidència en el servei i es comprova que, efectivament, durant el dia d’avui
s’estan registrant errors en el servei, concretament relacionats amb el servidor de
l’AOC.”

D’acord amb el que estableix l’article 32.4 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, “quan
una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o
l’aplicació que correspongui, i fins que no se solucioni el problema, l’Administració pot
determinar una ampliació dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu
electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l’ampliació concreta del
termini no vençut”.

Per tot el que s’ha exposat, resolc:

PRIMER. Establir un nou termini perquè la societat URBE-SBD, SL doni resposta al
requeriment efectuat per l’Ajuntament fins dilluns dia 18 de juny de 2018, o, en el
supòsit que la incidència persisteixi, fins que sigui resolta.

SEGON. Donar trasllat d’aquesta resolució a la societat URBE-SBD, SL.”

20. El 18 de juny de 2018, registre general d’entrada de l’Ajuntament número
6451/2018, URBE-SBD, SL, va aportar la justificació de la seva oferta en dos
documents: Document 1- memòria justificativa de l’oferta i, document 2justificació econòmica.
21. El 4 de juliol de 2018, el senyor Xavier Manzanares, enginyer municipal, va
emetre l’ informe següent:
“Xavier Manzanares, com a enginyer municipal de l’ajuntament de la Rova del Vallès,
emet el següent informe, a petició de la mesa de contractació del servei de
manteniment de les zones de jos infantils, referent a la justificació de l’oferta
econòmica de l’empresa URBE-SBD, S.L.
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A l’informe tècnic anterior es proposava a la mesa de contractació requerir a
l’empresa URBE-SBD, S.L. per tal que justifiqués la seva oferta econòmica, pel que fa
el concepte de manteniment.

A l’informe tècnic anterior només es proposava la justificació de la baixa
desproporcionada de l’import de manteniment pels següent motius:



Segons el plec tècnic, només es podia efectuat baixa sobre la partida de
manteniment.
L’import corresponent al capítol pintura, tal com es descriu al plec, es una
previsió econòmica, que caldrà justificar la necessitat de la seva despesa.
L’import corresponent al capítol anti-grafiti, tal com es descriu al plec, es una
previsió econòmica, que caldrà justificar la necessitat de la seva despesa.
L’import corresponent al capítol renovació anual es una previsió per efectuar
reposicions, renovacions i/o ampliacions dels equipaments actual, que es podrà
ampliar en cas que les partides per pintura i anti-grafiti no s’executin en la seva
totalitat.





Revisada la documentació presentada per l’empresa per justificar la seva oferta
econòmica, es detecten els següents punts
que fan dubtar de l’oferta presentada:



Al document “DOC 1 JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA AMB FIRMA ELEC”, es diu:
o tot i tenir un marge de beneficis industrials més reduït (tal i com es veu amb l’oferta proposada)
som conscients que moltes de les activitats que posteriorment es poden fer al llarg de la
contracta son independents de la mateixa i és aquí on realment el nostre sector es més
rentable i profitós.
o La nostra xifra de negocis al tancament de 2016 va ser de 1.138,392.96 € i al tancament de 2017
(encara per formalitzar el registre al RELLI) va ser de 1.350.032,18 €. Així doncs, l’import
d’aquest manteniment suposaria, aproximadament, un 1 % de la nostra activitat econòmica,
motiu més que rellevant per tenir en consideració que sigui fructífera o no (econòmicament
parlant) la nostra activitat envers amb l’Administració pública, el fet que la direcció d’aquesta
empresa estimi oportú “guanyar” menys amb el servei, no posa en risc la viabilitat del nostre
pla empresarial, ni a petita ni a gran escala.
El servei el donarem professional i fefaentment amb les condiciones establertes al plec i en el
cas de no respectar-ne les condicions establertes, l’Administració té les eines disciplinaries per
sancionar-nos com a tal i, en el pitjors dels casos, suspendre la relació.
Cosa molt improbable ja que, com em dit, el gruix econòmic d’aquest manteniment respecte a
la nostra activitat no suposa un factor risc real per l’empresa. És del tot improbable que afecti a
la nostra solvència empresarial i en el hipotètic cas de tenir un efecte negatiu, seria del tot
absorbible i assumible per URBE SBD.
o Som conscients que la magnitud econòmica d’aquest servei de manteniment (13.360€ anuals
sense IVA) no pot posar en risc la nostra activitat econòmica. No creiem que hi hagi opció
possible a que aquest import generi un perjudici financer a URBE ni molt menys, deixaríem de
satisfer les necessitat de l’administració en el cas de tenir un servei poc fructífer o inclús negatiu
pel que fa als termes estrictament econòmics.
Això no justifica en cap cas la baixa de l’oferta econòmica o la viabilitat
econòmica del contracte objecte de la licitació. Sembla una justificació de la
capacitat econòmica global com empresa per absorbir aquest contracte. S’ha de
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tenir en compte que cada contracte i/o concessió que licita l’administració pública
ha de ser sostenible per si mateixa.



Al document “DOC 2 OFERTA DETALLADA” es considera un percentatge del 8%
corresponent als conceptes DESPESES GENERALS + BENEFICI INDUSTRIAL.
Segons l’article 131 del RLCAP, el percentatge corresponent a les despeses
generals és del 13% al 17%, i el percentatge corresponent al benefici industrial
del contractista és del 6%.
Segons els plecs de la licitació, no es fixa un percentatge per les despeses
generals. Això suposa segons l’article 131 del RLCAP que es considera un 13%,
valor mínim, per les despeses generals i un 6% pel benefici industrial. Això suma
un percentatge total del 19%, que s’ha d’entendre ja inclòs al preu de licitació
abans d’IVA.
També l’ORDRE FOM/1824/2013, de 30 de setembre, fixa en un 13% el
percentatge de les despeses generals.



S’ha detectat que l’oferta econòmica corresponent a la renovació anual inclosa al
sobre 3 és de 4.860 € + IVA. Segons la documentació presentada per justificar la
baixa desproporcionada, aquest import és de 4.860 € + despeses generals +
benefici industrial + IVA.



El licitador considera 3 hores mensuals de feina administrativa i 8 hores
mensuals per cada operari (total 2 operaris) com a despeses de personal
necessàries per executar el contracte. El tècnic que subscriu considera, com a
resultat de l’experiència a la gestió actual de contractes de manteniment, que
aquest temps no es suficient per executar la revisió de tots els elements de totes
les zones existents a data d’avui i incloses a la licitació, tenint en compte la
dispersió territorial del municipi, la redacció posterior a la inspecció dels informes
mensuals, semestrals i anuals i les petites reparacions que s’efectuen cada visita
i/o a sol·licitud de l’ajuntament. Cal tenir en compte, que la ruta proposada a la
documentació del sobre 2 suposa un temps de transport de 132 minuts (2 hores i
12 minuts). Si considerem un temps d’inspecció i/o petits ajusts al mobiliari de
30 minuts de mitjana per àrea, obtenim un temps de 10 hores i 30 minuts. La
suma total és de 12 hores i 42 minuts mensuals per la parella d’operaris, sense
considerar el temps de desplaçament i feina de despatx associada a les
inspeccions (parts de treballs, informes tècnics...). aquestes diferències no
queden justificades.



La resposta rebuda no justifica l’import de 5.800 €/any (sense iva) proposat pel
licitador a la seva oferta pel concepte de manteniment, en funció de les accions
mensuals, semestrals i anuals fixades al plec, i les seves repercussions tècniques
i/o administratives. S’ha de justificar l’import de l’oferta de la partida de
manteniment en funció de la dedicació horària, tant a obra com a despatx, del
personal assignat, material, vehicles, desplaçaments, despeses associades...

El tècnic que subscriu posa aquests fets en coneixement de la mesa de contractació
per poder prendre una decisió respecte a la baixa presentada pel licitador.”
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22. El 26 de juliol de 2018, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de la
Corporació, va requerir a URBE-SBD, SL, el següent:
“El 8 de juny de 2018, registre de sortida número 2256, la Mesa de contractació de
la licitació del servei de manteniment de les zones de joc infantils de la Roca del
Vallès us va requerir perquè justifiqueu, d’acord amb el que preveu l’article 152 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, raonadament, el baix nivell de preus de l’oferta que
vàreu presentar en data 27 d’abril de 2018, registrada amb número 2018/4034.
A tal efecte, se us va concedir un termini de 5 dies hàbils, comptats des de l’endemà
de rebre aquest requeriment. Nogensmenys, per Resolució de l’Alcaldia d’aquest
Ajuntament aquest termini fou ampliat fins al 18 de juny de 2018.
El 18 de juny de 2018, registre d’entrada número 6451, vàreu presentar
documentació justificativa en compliment del requeriment abans esmentat. Aquesta
documentació fou trasllada a l’enginyer municipal de l’Ajuntament per tal que la
valorés i emetés l’informe corresponent.
Un cop revisada la documentació presentada, l’enginyer municipal de l’Ajuntament ha
detectat les següents contradiccions:

Al document “DOC 1 JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA AMB FIRMA ELEC”, es diu:
o tot i tenir un marge de beneficis industrials més reduït (tal i com es veu amb
l’oferta proposada) som conscients que moltes de les activitats que
posteriorment es poden fer al llarg de la contracta son independents de la
mateixa i és aquí on realment el nostre sector es més rentable i profitós.
o La nostra xifra de negocis al tancament de 2016 va ser de 1.138,392.96 € i
al tancament de 2017 (encara per formalitzar el registre al RELLI) va ser de
1.350.032,18 €. Així doncs, l’import d’aquest manteniment suposaria,
aproximadament, un 1 % de la nostra activitat econòmica, motiu més que
rellevant per tenir en consideració que sigui fructífera o no (econòmicament
parlant) la nostra activitat envers amb l’Administració pública, el fet que la
direcció d’aquesta empresa estimi oportú “guanyar” menys amb el servei, no
posa en risc la viabilitat del nostre pla empresarial, ni a petita ni a gran
escala.
El servei el donarem professional i fefaentment amb les condiciones
establertes al plec i en el cas de no respectar-ne les condicions establertes,
l’Administració té les eines disciplinaries per sancionar-nos com a tal i, en el
pitjors dels casos, suspendre la relació.
Cosa molt improbable ja que, com em dit, el gruix econòmic d’aquest
manteniment respecte a la nostra activitat no suposa un factor risc real per
l’empresa. És del tot improbable que afecti a la nostra solvència empresarial i
en el hipotètic cas de tenir un efecte negatiu, seria del tot absorbible i
assumible per URBE SBD.
o Som conscients que la magnitud econòmica d’aquest servei de manteniment
(13.360€ anuals sense IVA) no pot posar en risc la nostra activitat
econòmica. No creiem que hi hagi opció possible a que aquest import generi
un perjudici financer a URBE ni molt menys, deixaríem de satisfer les
necessitat de l’administració en el cas de tenir un servei poc fructífer o inclús
negatiu pel que fa als termes estrictament econòmics.

o

Això no justifica en cap cas la baixa de l’oferta econòmica o la viabilitat
econòmica del contracte objecte de la licitació. Sembla una justificació de la
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capacitat econòmica global com empresa per absorbir aquest contracte. S’ha de
tenir en compte que cada contracte i/o concessió que licita l’administració pública
ha de ser sostenible per si mateixa.


Al document “DOC 2 OFERTA DETALLADA” es considera un percentatge del 8%
corresponent als conceptes DESPESES GENERALS + BENEFICI INDUSTRIAL.
Segons l’article 131 del RLCAP, el percentatge corresponent a les despeses
generals és del 13% al 17%, i el percentatge corresponent al benefici industrial
del contractista és del 6%.
Segons els plecs de la licitació, no es fixa un percentatge per les despeses
generals. Això suposa segons l’article 131 del RLCAP que es considera un 13%,
valor mínim, per les despeses generals i un 6% pel benefici industrial. Això suma
un percentatge total del 19%, que s’ha d’entendre ja inclòs al preu de licitació
abans d’IVA.
També l’ORDRE FOM/1824/2013, de 30 de setembre, fixa en un 13% el
percentatge de les despeses generals.



S’ha detectat que l’oferta econòmica corresponent a la renovació anual inclosa al
sobre 3 és de 4.860 € + IVA. Segons la documentació presentada per justificar la
baixa desproporcionada, aquest import és de 4.860 € + despeses generals +
benefici industrial + IVA.



El licitador considera 3 hores mensuals de feina administrativa i 8 hores
mensuals per cada operari (total 2 operaris) com a despeses de personal
necessàries per executar el contracte. El tècnic que subscriu considera, com a
resultat de l’experiència a la gestió actual de contractes de manteniment, que
aquest temps no es suficient per executar la revisió de tots els elements de totes
les zones existents a data d’avui i incloses a la licitació, tenint en compte la
dispersió territorial del municipi, la redacció posterior a la inspecció dels informes
mensuals, semestrals i anuals i les petites reparacions que s’efectuen cada visita
i/o a sol·licitud de l’ajuntament. Cal tenir en compte, que la ruta proposada a la
documentació del sobre 2 suposa un temps de transport de 132 minuts (2 hores i
12 minuts). Si considerem un temps d’inspecció i/o petits ajusts al mobiliari de
30 minuts de mitjana per àrea, obtenim un temps de 10 hores i 30 minuts. La
suma total és de 12 hores i 42 minuts mensuals per la parella d’operaris, sense
considerar el temps de desplaçament i feina de despatx associada a les
inspeccions (parts de treballs, informes tècnics...). aquestes diferències no
queden justificades.



La resposta rebuda no justifica l’import de 5.800 €/any (sense iva) proposat pel
licitador a la seva oferta pel concepte de manteniment, en funció de les accions
mensuals, semestrals i anuals fixades al plec, i les seves repercussions tècniques
i/o administratives. S’ha de justificar l’import de l’oferta de la partida de
manteniment en funció de la dedicació horària, tant a obra com a despatx, del
personal assignat, material, vehicles, desplaçaments, despeses associades...

Tenint en compte les observacions efectuades per l’enginyer municipal se us
concedeix un nou termini de 5 dies hàbils, comptats des de l’endemà de
rebre aquest requeriment, per tal que aporteu la justificació i les al·legacions que
considereu oportunes de forma electrònica la seva oferta, tal i com disposa l’article
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14.2 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.”

a. El 19 d’octubre de 2018, la Mesa de contractació es va reunir amb
l’objecte d’aclarir la baixa desproporcionada presentada pel licitador amb
el resultat següent:
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23. El 9 de novembre, l’Alcaldia, mitjançant el Decret número 1169/2018, va
resoldre el següent:
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24. El 5 de desembre de 2018, el Decret d’Alcaldia esmentat en el punt anterior
va ser notificat a les empreses licitadores.
25. El 18 de desembre de 2018, HPC IBERICA, SA, va aportar correctament la
documentació requerida dins del termini concedit a l’efecte.
FONAMENTS DE DRET

1.

El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

2.

El Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte per a
la prestació del servei de manteniment dels jocs infantils de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès.

3.

La Resolució d’Alcaldia número 845/2015, de 9 de juliol de 2015, publicada
al BOPB de 27 de juliol de 2015, pel que fa a la competència en matèria de
contractació de la Junta de Govern Local.

En base als fets i fonaments de dret exposats es proposa a la Junta de Govern
l’adopció del següents:
ACORDS:
Primer.- DECLARAR vàlida la licitació i ratificar tots els acords presos per la
Mesa de Contractació.
Segon.- Exloure el licitador Urbe SBD, SL, per no quedar acreditada la
justificació de l’oferta presentada als efectes de la viabilitat de l’execució del
contracte en base als informes tècnics transcrits en la relació de fets.
Tercer.- ADJUDICAR el
de l’Ajuntament de la
64.555,72 euros, IVA
corresponent 16.138,93

contracte de serveis de manteniment dels jocs infantils
Roca del Vallès a HPC IBERICA, SA, pel preu total
exclòs, pels quatre anys de durada del contracte,
euros, IVA exclòs, al preu anual del contracte.

Quart.- DISPOSAR la despesa d’import total de 64.555,72 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 171 21500 –
manteniment de parcs infantils del Pressupost de despeses del Pressupost
general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les
obligacions que comporta la proposta d’adjudicació del contracte de serveis de
manteniment dels jocs infantils de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a favor de
HPC IBERICA, SA.
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Cinquè.- NOTIFICAR aquesta acord a les persones interessades.
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant.
I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre
i amb el vistiplau de l’alcalde.
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