AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

Expedient núm.: 1974/2021
Acta de la Mesa de Contractació de lectura d’informe de valoració de la justificació de
baixa i proposta d’adjudicació
Procediment: Contractacions.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LECTURA D’INFORME DE VALORACIÓ DE
LA JUSTIFICACIÓ DE BAIXA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Reunits a l’Ajuntament d’Ascó, el dia 5 de juliol de 2022, a les 14:00 hores, es constitueix la
Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:
Serveis relatius a la Gestoria i Assessorament Laboral i de Seguretat Social per a l'Ajuntament
d'Ascó
Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Classificació
CPV:
79631000-6 /79140000- Accepta renovació: No
7

Tipus de contracte: Serveis

Revisió de
fórmula: No

preus

/ Accepta
variants: No

Pressupost base de licitació:
Impostos: 21%
50.808 €

Total: 61.477,68 €

Valor estimat del contracte:
Impostos: ___________
111.777,60 €

Total: ___________

Data d'inici execució:

Garantia provisional: No

Data fi execució:

Durada execució: 24 Durada màxima:
mesos
48 mesos

Garantia definitiva: Sí (5% Garantia complementària: Sí
de l'import d'adjudicació (5% de l'import d'adjudicació
sense IVA)
sense IVA)

Presidenta
Interventor de la Corporació (Vocal)
Secretari Acctal. de la Corporació (Vocal)
Vocal
Vocal
Secretària de la Mesa

Carolina Baiges Gabaldà
José Luis Serra Orensanz
Juan Miguel Monté Ferrús
Montserrat Córcoles Martí
Miquel Àngel Bonfill Segura
Montserrat Córcoles Martí

1.- LECTURA DE L’INFORME DE VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE BAIXA.
Es dona compte de l’informe de valoració de la justificació de baixa, de data 5 de juliol de 2022,
emès per la Tècnica d’Administració General del Departament de Secretaria, del següent
contingut literal:
“INFORME DE VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA
PRATS CANELA ASSESSORS, SL EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA GESTORIA I ASSESSORAMENT
LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’AJUNTAMENT D’ASCÓ
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La composició de la Mesa és la següent:

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

EXPEDIENT 1974/2021
1. La mesa de contractació, reunida el dia 8 de juny de 2022, procedí a l’obertura dels
sobres C que conté la documentació a valorar amb criteris objectius presentats per les
empreses licitadores i una vegada valorades les propostes presentades per les
empreses es comprovà si alguna de les propostes presentava valors anormals o
desproporcionats, trobant-se en aquest supòsit la proposta presentada per l’empresa
PRATS CANELA ASSESSORS, SL
2. Dins del termini concedit l’empresa licitadora presentà la documentació justificativa de
la seva proposta el dia 16 de juny de 2022 (RE 2022-E-RE-1532)
En l’esmentat escrit l’empresa presenta per una part la justificació de la seva proposta
acompanyant documentació, i per altra manifesta que no considera que la seva oferta
contingui valors anormals o desproporcionats.
3. La clàusula 17 del plec de clàusules administratives, aprovats per la Junta de Govern
Local en la sessió del dia 13 d’abril de 2022 (PCAP) defineix els paràmetres per
determinar les propostes amb valors anormals i els criteris a tenir en compte per
considerar justificada la proposta.
4. En relació a la justificació de la proposta presentada per PRATS CANELA
ASSESSORS, SL en relació als valors anormals o desproporcionats.

A més afegeix que la oferta econòmica presentada, comparativament amb les altres
empreses licitadores, en relació al preu unitari ofertat es troba dins dels marges de les
propostes presentades. I en relació a la baixa ofertada del preu d’assessorament anual,
l’empresa PRATS CANELA ASSESSORS, SL, manifesta que és viable atesa la
qualificació professional del personal de l’empresa.
És per això i a la vista de la documentació presentada, que es considera que l’empresa
PRATS CANELA ASSESSORS, SL ha justificat la viabilitat de la seva proposta.
5. En relació al segon aspecte de l’escrit, manifesta l’empresa licitadora que considera
que no està incursa amb valors anormals o desproporcionats, ja que d’acord amb
l’article 149 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP, en endavant), en
l’apartat 2 lletra b) diu que s’ha de tenir en consideració la oferta en el seu conjunt i que
els plecs han d’establir els paràmetres objectius per identificar aquelles ofertes que es
consideren amb valors anormals o desproporcionats, i que no es pot tenir en
consideració únicament un aspecte.
La clàusula 17 dels PCAP determina quins son els paràmetres objectius a tenir en
compte quan les ofertes presentades es consideren que contenen valors anormals o
desproporcionats.
Estableix tres supòsits en funció del nombre d’empreses que concorren en el
procediment de licitació. I dins de cada supòsit es defineixen uns paràmetres fixats en
percentatges, tenint en consideració la puntuació total dels criteris d’adjudicació, és a
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L’empresa licitadora justifica la seva proposta en els següents factors: que l’activitat
econòmica de la mercantil es dedica exclusivament a l’activitat d’assessoria laboral, en
el model de negoci, el volum d’operacions i l’experiència, factors que en conjunt
possibiliten simplificar i optimitzar els processos de treball, essent més eficients i
productius, amb capacitat suficient per assumir l’execució del contracte d’acord amb la
oferta presentada, amb uns preus de mercat competitiu.

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

dir, el conjunt de la oferta presentada en què les ofertes incorreran en valors anormals
o desproporcionats.
La mesa de contractació en la sessió del dia 8 de juny, publicada en el perfil del
contractant de l’ajuntament d’Ascó el dia 13 de juny, alhora de determinar les propostes
presentades amb valors anormals o desproporcionats va tenir en consideració la
totalitat de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores una vegada aplicats
els criteris d’adjudicació.
És per això que es proposa desestimar l’al·legació de l’empresa PRATS CANELA
ASSESSORS, SL, atès que s’ha tingut en consideració la globalitat de les propostes
presentades per les empreses, d’acord amb el que determina l’article 149 de la LCSP.
Conclusió:
-

Considerar suficient la justificació presentada per l’empresa PRATS CANELA
ASSESSORS, SL assegurant la viabilitat del contracte.

-

Desestimar les al·legacions de l’empresa PRATS CANELA ASSESSORS, SL, en el
sentit de considerar que la seva proposta no conté valors, atès que tant el plec de
clàusules administratives, com de l’acta de la mesa de contractació del dia 8 de
juny de 2022 s’han tingut en consideració la globalitat de les ofertes presentades
d’acord amb el que determina l’article 149 de la LCSP

Aquest és l’informe que s’emet i que se sotmet a qualsevol altre millor argumentat,
sense perjudici que la mesa de contractació adopti la resolució que consideri més
convenient.”
La Mesa de Contractació acorda, per unanimitat:
PRIMER.- Donar conformitat a l’Informe emès per la Tècnica d’Administració General del
Departament de Secretaria, de data 5 de juliol de 2022, abans transcrit i acceptar la justificació
de la baixa desproporcionada presentada per l’empresa PRATS CANELA ASSESSORS, S.L. i
continuar amb el procediment de licitació.

Seguidament es dona compte del resultat de l’obertura i puntuacions de les ofertes efectuat
per la Mesa de Contractació en sessió de data 8 de juny de 2022:
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2.- LLISTAT D’OFERTES.

3) experiència

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS

PUNTUACIÓ TOTAL

37,95

2.880,00 €

20,00

5

62,95

94,45

2.

FORNELL CONSULTORS, SLP

17,1

11,90 €

38,71

3.840,00 €

10,00

5

53,71

70,81

22,6

12,50 €

34,16

3.250,00 €

16,15

5

55,30

77,90

26,7

14,75 €

17,08

4.080,00 €

7,50

5

29,58

56,28

26

11,85 €

39,09

3.346,08 €

15,15

3

57,23

83,23

27,7

11,73 €

40,00

3.360,00 €

15,00

1

56,00

83,70

5.

ROCAMORA ASSESSORAMENT I
GESTIÓ SLP
AGORA SA D'ASSESSORAMENT I
SERVEIS
GABINET CASAS, SL

6.

SAMMOS LEGAL, SLP

3.

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES

3.
4.

2) preu anual ofertat

12,00 €

1) valoració preu unitari

31,5

1) preu unitari ofertat

PRATS CANELA ASSESSORS

EMPRESA

puntuació total (màx. 45 punts)

1.

PLICA

2) valoració preu anual

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

Es procedeix a la classificació per ordre decreixent de les ofertes, amb el següent resultat:

4.

Total
Puntuació

PRATS CANELA ASSESSORS

94,45

SAMMOS LEGAL, SLP

83,70

GABINET CASAS, SL

83,23

ROCAMORA ASSESSORAMENT I GESTIÓ SLP

77,90

FORNELL CONSULTORS, SLP

70,81

AGORA SA D'ASSESSORAMENT I SERVEIS

56,28

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

En conseqüència, la Mesa de Contractació proposa a l'òrgan de contractació, per unanimitat,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Considerar suficient la justificació presentada per l’empresa PRATS CANELA
ASSESSORS, SL assegurant la viabilitat del contracte.
SEGON.- Adjudicar el contracte dels serveis relatius a la gestoria i assessorament laboral i de
seguretat social per a l’Ajuntament d’Ascó, al licitador PRATS CANELA ASSESSORS, S.L. per
un preu unitari de gestió per empleat al mes de 12 € (IVA exclòs) i un preu anual pels serveis
d’assessorament i acompanyament de 2.880 € (IVA exclòs), per ser l’oferta més avantatjosa,
per tenir la millor relació qualitat-preu.
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Licitador
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TERCER.- Desestimar les al·legacions de l’empresa PRATS CANELA ASSESSORS, SL, en el
sentit de considerar que la seva proposta no conté valors, atès que tant el plec de clàusules
administratives, com de l’acta de la mesa de contractació del dia 8 de juny de 2022 s’han tingut
en consideració la globalitat de les ofertes presentades d’acord amb el que determina l’article
149 de la LCSP.
5.

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.

La Mesa de Contractació comprova que l’empresa proposada com adjudicatària està inscrita al
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i d’acord amb la clàusula 20a. del plec de clàusules
administratives particulars acorda requerir al licitador PRATS CANELA ASSESSORS, S.L. per
a que en el termini de 10 dies hàbils aporti la següent documentació:
-

Acreditació de la solvència econòmica i financera i de la solvència tècnica i
professional.
Justificant de constitució de la garantia definitiva i complementària
Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

El President dóna per acabada la reunió a les 15:00 hores. I perquè quedi constància del
tractat, jo, la Secretària, redacto Acta que sotmeto a la signatura del President i Vocals; en
dono fe.
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