Exp. núm. X2021003558
Contracte d’obres de manteniment i reparació de les voreres del municipi de Matadepera
Procediment obert simplificat. Tramitació ordinària.

Informe del departament de contractació per a l’adjudicació del contracte
d’obres de manteniment i reparació de les voreres del municipi de Matadepera

ANTECEDENTS
I.- Per Decret d’alcaldia núm. 465, de data 14.04.2021, es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació de les prestacions de referència demanant els
informes preceptius, així com la redacció del plec de clàusules administratives
particulars i la resta de la documentació complementària que s’escaigués.
III.- Per Decret d’alcaldia núm. 505, de data 20.04.2021 es va aprovar l’expedient de
contractació de les obres de manteniment i reparació de voreres del municipi de
Matadepera, així com el plec de clàusules administratives particulars i demés
documentació que obra a l’expedient. Aquest expedient es tramita de forma ordinària,
no està subjecte a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs especial, i es
porta a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant un únic
criteri de valoració, el preu.
IV.- En data 22.04.2021 es va publicar la convocatòria de la licitació en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Matadepera.
V.- D’acord amb el certificat d’ofertes presentades que obra a l’expedient varen
presentar oferta telemàtica a través de la plataforma de contractació pública quinze
empreses licitadores que són:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EMPRESA
URBE SBD SL
IBERGESTION
OBRES Y PAVIMENTS LLOVET, S.L.
Construcciones Fertres S.L.
MULTISERVEIS NOU NET S.L.
GRUP CONSTRUCTOR UNO
TEBANCAT SL
Asfaltos Barcino SL
Iseova S.L.
Estayc, S.L.
ASFALTS RIBA S.A.
OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS EGARA, S.L.
SEPISA SL
CONSPAI SL
SERVIAL SL

NIF
B60915279
A50308055
B65935975
B64410327
B66963711
B67481721
B65528556
B66533456
B64965759
B65534075
A08921660
B67220244
B67587808
B66888645
B01844570

VI.- En data 27.05.2021 es constituí la Mesa de contractació per a l’obertura i
qualificació del sobre únic digital amb el resultat següent:
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EMPRESA
URBE SBD SL
IBERGESTION
OBRES Y PAVIMENTS LLOVET, S.L.
Construcciones Fertres S.L.
MULTISERVEIS NOU NET S.L.
GRUP CONSTRUCTOR UNO
TEBANCAT SL
Asfaltos Barcino SL
Iseova S.L.
Estayc, S.L.
ASFALTS RIBA S.A.
OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS EGARA, S.L.
SEPISA SL
CONSPAI SL
SERVIAL SL

NIF
B60915279
A50308055
B65935975
B64410327
B66963711
B67481721
B65528556
B66533456
B64965759
B65534075
A08921660
B67220244
B67587808
B66888645
B01844570

OFERTA SENSE IVA % BAIXA
78.900,00 €
21,10%
76.400,00 €
23,60%
83.800,00 €
16,20%
66.050,00 €
33,95%
75.140,00 €
24,86%
90.000,00 €
10,00%
85.500,00 €
14,50%
74.530,00 €
25,47%
73.620,00 €
26,38%
85.000,00 €
15,00%
68.500,00 €
31,50%
84.000,00 €

16,00%

95.000,00 €
94.000,00 €
96.000,00 €

5,00%
6,00%
4,00%

La Mesa va avaluar i classificar les ofertes presentades pels licitadors i va requerir a
l’empresa IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA, amb NIF A50308055
per tal que signés electrònicament la declaració responsable del compliment de la
normativa nacional i la proposta econòmica pel legal representant de l’empresa.
L’empresa IBERGESTION, CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA va entrar la
documentació esmenada (RGE E2021005839 de data 31.05.2021).
VII.- La Mesa es va reunir en data 14.06.2021 i va examinar la documentació aportada
i comprovar que era correcta.
Tot seguit es va procedir a aplicar els criteris de temeritat establerts a la clàusula 1.15
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte resultant
que l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL es trobava incursa en presumpció
de temeritat, per tant es va declarar la presumpció de temeritat de la proposició
presentada per aquesta empresa i se la va requerir per tal que en el termini de 5 dies
hàbils comptats des de de l’enviament de la comunicació, justifiqués i desglossés
raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol tipus de
paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la
presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes
En data 22.06.2021 l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL va entrar per
registre general d’entrada E202100006964 la documentació justificativa de la seva
oferta, dins de termini.
VIII.- Es va comprovar en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) que l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL,
proposada com adjudicatària del contracte, estava degudament inscrita i constituïda,
que el seu objecte social coincidia amb l’objecte d’aquest contracte, que el que signa
la proposició té poder per a fer-ho, que estava degudament classificada en el grup,
subgrup i categoria fixats en el plec de clàusules.
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IX.- Consten a l’expedient els certificats positius conforme l’empresa
COANSTRUCCIONES FERTRES SL està al corrent de les seves obligacions amb
l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social.
X.- En data 29.06.2021 el tècnic municipal va emetre de valoració de la justificació de
la baixa temerària presentada per l’empresa esmentada i de valoració de totes les
ofertes presentades pels licitadors, resultant justificada correctament l’oferta incursa en
presumpció de temeritat presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES
SL.
XI.- La Mesa es va reunir en data 07.07.2021 per a l’examen de la valoració feta pel
tècnic responsable del contracte de l’oferta temerària presentada per l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES SL, i va acordar:
“1.- Primer.- Assumir l’informe emès pel tècnic municipal adscrit a l’àrea d’obres en el
que es valora la justificació de la baixa temerària presentada per l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES SL, considera justificada l’oferta
i proposa
l’adjudicació del contracte a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL, atès que
és la que ha obtingut més puntuació una vegada aplicats els criteris de valoració de les
ofertes establerts a la clàusula 1.11) del plec de clàusules administratives particulars
que regeixen aquest contracte.
Segon.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL perquè, d’acord
amb el que disposa l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector públic, en el termini de 7 dies hàbils comptats des de l’enviament de la
notificació d’aquesta acta aporti la següent documentació:
1.- Dipositi la garantia definitiva per import de 5.000 €
2.- Relació de mitjans personals a adscriure a l’execució del contracte tal com disposa
la clàusula 1.10.d) del plec de clàusules administratives particulars.
3.- Aportar declaració responsable conforme l’empresa no ha cursat baixa de l’IAE i
l’últim rebut de pagament de l’IAE.
Tercer.- Publicar aquesta acta al perfil del contractant.”
En data 16.07.2021, registre general d’entrada núm. E2021007869, l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES SL va presentar dins de termini, la documentació
requerida.
XII.- En data 22.07.2021 es va reunir la Mesa de contractació i va acordar:
“Primer.- Tenir per presentada dins de termini la documentació requerida i donar per
constituïda la garantia definitiva.
Segon.- Proposar a l’empresa CONSTRUCCIONS FERTRES SL per a l’adjudicació
del contracte d’obres de manteniment de les voreres del municipi de Matadepera,
d’acord amb les determinacions establertes en el plec de clàusules administratives
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particulars, el plec de prescripcions tècniques particulars aprovats per Decret d’alcaldia
núm. 505, de data 20.04.2021 i l’oferta presentada pel licitador.
Tercer.- Publicar aquesta acta en el perfil del contractant.”
XIII.- El termini de durada d’aquest contracte és de dos anys prorrogables per dos
anys més.
XIV.- La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 121.000 € IVA inclòs
es va imputar amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Any
2021 (5 mesos)
2022 (12 mesos)
2023 (7 mesos)

Partida pressupostària 13.1532.21000
Reparació, manteniment i conservació vies públiques
25.208,33 €
60.500,00 €
35.291,67 €

La despesa corresponent restava condicionada a la condició suspensiva que per
l’esmentada despesa existís consignació pressupostària adequada i suficient en els
pressupostos corresponents als anys 2022 i 2023.
XIV.- Cal ajustar comptablement la consignació pressupostaria de la despesa
aprovada per Decret d’alcaldia núm. 505 de data 20.04.2021, per tal d’adequar-la a les
anualitats, de conformitat amb el detall següent:

Exercici 2021
Exercici 2022
Exercici 2023

Import €

Orgànic

Programa

Econòmic

- 5.041,66
---+ 5.041,66

13
13
13

1532
1532
1532

21000
21000
21000

XV.- Conseqüentment, la despesa corresponent a l’adjudicació que es proposa, per un
import de 121.000 € IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària:

Exercici 2021 ( 4 mesos)
Exercici 2022 (12 mesos)
Exercici 2023 ( 8 mesos)

Import €

Orgànic

Programa

Econòmic

20.166,67
60.500,00
40.333,33

13
13
13

1532
1532
1532

21000
21000
21000

D’acord amb la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva de
l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar aquest contracte.
FONAMENTS DE DRET
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Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, concretament l’article 159 i concordants.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
El plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte aprovat
per decret d’alcaldia núm. 505, de data 20.04.2021.
D’acord amb la clàusula 1.15) del PCAP l’oferta presentada per l’empresa
CONSTRUCCIONES FERTRES SL estava incursa en baixa temerària. Aquesta
l’empresa va justificar la temeritat de la seva oferta i d’acord amb l’acta de la Mesa de
contractació de data 07.07.2021 que assumeix l’informe emès pel tècnic municipal
responsable d’aquest contracte, ha estat admesa l’oferta.
Disposició addicional segona, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, d’acord amb la qual correspon a l’alcalde de l’Ajuntament
la competència com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, quan el
seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en
qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat , referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
CONCLUSIONS
1.- S’ha seguit el procediment legal en la tramitació d’aquest contracte
2.- D’acord amb l’acta de la Mesa de contractació de data 22.07.2021 es proposa
l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES SL
d’acord amb l’oferta econòmica presentada per aquesta empresa.
Tatiana Cortada Trullàs
Tècnica de contractació
Signat electrònicament a la data de l’encapçalament
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ANNEX I
CÀLCUL OFERTES TEMERÀRIES
D’acord la clàusula d’ofertes anormalment baixes del PPAP, es consideraran ofertes
anormalment baixes aquelles incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del
RGLCAP.
Aquest article diferència el càlcul segons el nombre d’ofertes presentades. En el cas
d’aquest contracte les ofertes presentades són 15. Per tant, estem en el supòsit en el
qual es presenten més de 4 empreses.
L’article 85 en aquest cas diu que seran temeràries les ofertes que:
“Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía”
Mitja aritmètica ofertes presentades
Mitja aritmètica +10%
(ofertes a eliminar del càlcul per la nova mitja)
Empreses eliminades del càlcul per la nova mitja
NOVA MITJA sense ofertes elevades
Llindar de temeritat (nova mitja -10%)
Llindar de temeritat (€)

18,24%
8,24%
3
21,55%
31,55%
68.453,33 €

L’empresa Construcciones Fertres S.L, ha presentat una oferta inferior al llindar
(inferior a 68.453,33 €) i per tant està en supòsit de temeritat, tal com es pot observar
al següent quadre:

EMPRESA

URBE SBD SL
IBERGESTION
OBRES Y PAVIMENTS LLOVET, S.L.
Construcciones Fertres S.L.
MULTISERVEIS NOU NET S.L.
GRUP CONSTRUCTOR UNO
TEBANCAT SL
Asfaltos Barcino SL
Iseova S.L.
Estayc, S.L.
ASFALTS RIBA S.A.
OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EGARA, S.L.
SEPISA SL
CONSPAI SL
SERVIAL SL

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

78.900,00 €
76.400,00 €
83.800,00 €
66.050,00 €
75.140,00 €
90.000,00 €
85.500,00 €
74.530,00 €
73.620,00 €
85.000,00 €
68.500,00 €
84.000,00 €
95.000,00 €
94.000,00 €
96.000,00 €

OFERTA
SENSE IVA
21,10%
23,60%
16,20%
33,95%
24,86%
10,00%
14,50%
25,47%
26,38%
15,00%
31,50%
16,00%
5,00%
6,00%
4,00%

% BAIXA

Excloses pel càlcul
NOVA MITJANA (>
10% media
artmètica)
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
si
si
no
no
no
TEMERARIA
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Termeritat
7
6
8
1
5
12
11
4
3
10
2
9
14
13
15

POSICIÓ
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