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INFORME D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DEL MUR
D'ESCULLERA A LA RIERA DE LES ARENES PER A LA PROTECCIÓ DE LES FONTS
Antecedents
La Junta de Govern, mitjançant acord de data 22 de gener de 2021, va aprovar el Projecte del mur
d’escullera a la Riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts. I va esdevenir definitiva el 23 de març
de 2021
En data 25 de març de 2021, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores
del contracte d’obres contingudes en el Projecte del mur d’escullera a la Riera de les Arenes per a la
protecció de les Fonts
En data 12 d’abril de 2021 es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del
contracte esmentat en el perfil del contractant i en la plataforma PIXELWARE.
L’esmentat Plec estableix a la seva clàusula onzena que:

El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat previst als (apartats de l’1
al 5) de l’article 159 de la LCSP.
El període de presentació d’ofertes va finalitzar el 3 de maig de 2021.
De l’obertura de pliques, el llistat d’empreses que van presentar ofertes és el següent:

EMPRESA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
SOLVETIA, SL
TEC RAUL, SL
HERCAL DIGGERS, SL
RIGEL OVER, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
SA
PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÍ, SL L
EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
MORGADES EXCAVACIONS, SL
COYNSSA 2000, SL
ASETIC, SL
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU
CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SL
OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL
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Solvència demanada a les empreses
D’acord amb l’article 88 de la LCSP la solvència tècnica demanada per participar en aquest procediment
és la següent, malgrat no serà necessària la seva acreditació en el moment de la presentació d’ofertes
segons l’art.159.6.b de la LCSP:
- Haver executat com a mínim tres (3) obres de formació de murs d'escullera, per un import

igual o superior al licitat, en els darrers cinc (5) anys. Les obres s’acreditaran mitjançant
certificats de bona execució.
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, no serà exigible classificació ni categoria a les empreses que optin a
l’execució d’aquestes obres, donat que l’import no excedeix de 500.000 €. Tanmateix, s’entendrà que les
empreses que tinguin la següent classificació disposaran de la solvència tècnica i econòmica necessària
per a executar el contracte:

Grup

Subgrup

E

5

Obres hidràuliques

Categoria
2

Defensa de marges i endegaments

Quantia superopr a 150,000 i inferior a
360.000 €

Criteris de valoració
La clàusula dotzena del Plec estableix els criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte.
L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables mitjançant
la mera aplicació de fórmules.

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de
valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:
12.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que
preveu l’article 145 de la LCSP (sobre únic ), cent (100) punts:
Es valorarà de manera independent:
12.1.1.Proposta econòmica (PE), fins a 95 punts:
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb
la fórmula adjunta:
baixai
PE

= 95

x
baixamillor

PE

Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai

Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (Ei), respecte
al pressupost de licitació

baixamillor

Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.
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12.1.2. Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte (PS),
fins a 5 punts:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans
propis...................................................................................................................
...

5,0
punts

El licitador es compromet a executar les unitats G221210 d'execució en
desmunt i F223AA de mur d'escullera amb mitjans propis, és a dir sense cap
nivell de subcontractació; i la resta de les unitats del projecte amb un únic
nivell de subcontractació (nivell 1) com a màxim, és a dir, que els
subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb
mitjans propis..........................

4,5
punts

El licitador es compromet a executar les unitats G221210 d'execució en
desmunt i F223AA de mur d'escullera amb mitjans propis, és a dir sense cap
nivell de subcontractació; i la resta de les unitats del projecte amb dos nivells
de
subcontractació
(nivell
2)
com
a
màxim..................................................................

4,0
punts

El licitador es compromet a executar les unitats G221210 d'execució en
desmunt i F223AA de mur d'escullera amb mitjans propis, és a dir sense cap
nivell de subcontractació; i pel que fa a la resta de les unitats del projecte no
es compromet a cap dels nivells de subcontractació anteriors
...................................

3,5
punts

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb un únic
nivell de subcontractació (Nivell 1), com a màxim, és a dir, els
subcontractistes que contracti per a aquestes unitats les executaran amb
mitjans propis.......................

2,5
punts

El licitador es compromet a executar les unitats G221210 d'execució en
desmunt i F223AA de mur d'escullera amb un únic nivell de subcontractació
(Nivell 1), com a màxim, és a dir, els subcontractistes que contracti per a
aquestes unitats les executaran amb mitjans propis; i la resta de les unitats
del projecte amb dos nivells de subcontractació (nivell 2) com a
màxim.....................

2,0
punts

El licitador es compromet a executar les unitats G221210 d'execució en
desmunt i F223AA de mur d'escullera amb un únic nivell de subcontractació
(Nivell 1), com a màxim, és a dir, els subcontractistes que contracti per a
aquestes unitats les executaran amb mitjans propis; i pel que fa a la resta de
les unitats del projecte no es compromet a cap dels nivells de subcontractació
anteriors..............................................................................................................
....

1,5
punts

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb dos nivells
de
subcontractació
(Nivell
2),
com
a
màxim................................................................

0,5
punts

El licitador no es compromet a cap nivell de subcontractació anterior, ni pel
que fa a les unitats G221210 d'execució en desmunt i F223AA de mur
d'escullera,
ni
pel
que
fa
a
la
resta
d'unitats
del
projecte...............................................................

0,0
punts
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Valoració ofertes

Ei

Nº EMPRESA
1 OBRES I SERVEIS ROIG, SA

259.197,90 €

2 SOLVETIA, SL

297.844,09 €

3 TEC RAUL, SL

232.290,55 €

4 HERCAL DIGGERS, SL

285.279,20 €

5 RIGEL OVER, SL

262.830,69 €

6

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
SA

332.894,91 €

7 PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÍ, SL L

329.802,55 €

8 EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL

258.942,99 €

9

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

263.975,00 €

10 MORGADES EXCAVACIONS, SL

246.105,34 €

11 COYNSSA 2000, SL

295.198,35 €

12 ASETIC, SL

252.675,78 €
321.192,01 €
314.894,13 €
318.043,07 €

13 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU
14 CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SL
15 OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL

Es preveu en el plec que quedaran desqualificades les ofertes que proposin un import econòmic superior
al pressupost de licitació. No hi ha cap oferta en aquest supòsit.

Anàlisi d’ofertes desproporcionades
En aquesta licitació, s’han presentat quintze licitadors.
D’acord amb un dels supòsits recollits a l’apartat Càlcul de les ofertes anormalment baixes del Plec, «als
efectes d’allò establert a l’article 149 de la LCSP, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors
desproporcionats o temeraris [...]:
Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a
la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que
no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana
s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.».
Tenint en compte aquest supòsit, a continuació es mostren les baixes i el seu percentatge corresponent:
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COMPROVACIÓ 10% SUPERIOR PER LA MITJANA
P= Memòria

259.197,90
297.844,09
232.290,55
285.279,20
262.830,69
332.894,91
329.802,55
258.942,99
263.975,00
246.105,34
295.198,35
252.675,78
321.192,01
314.894,13
318.043,07

1 OBRES I SERVEIS ROIG, SA
2 SOLVETIA, SL
3 TEC RAUL, SL
4 HERCAL DIGGERS, SL
5 RIGEL OVER, SL
6 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
7 PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÍ, SL L
8 EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
9 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
10 MORGADES EXCAVACIONS, SL
11 COYNSSA 2000, SL
12 ASETIC, SL
13 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU
14 CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SL
15 OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL
Σ Ei=
nº licitadors
1ª mitjana
10% de la mitja
límit superior 10%

4.271.166,56
15
284.744,44 €
313.218,88 €

Realitzat el càlcul de l'import corresponent a un 10 % per sobre de la mitjana de les ofertes (313.218,88 €),
es comprova que la proposta de les empreses EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA;
PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÍ, SL; SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU; CONSPAI OBRAS Y
SERVICIOS DEL VALLES, SL; OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL estan per sobre d’aquest valor i, per això,

es calcularà a continuació una segona mitjana sense tenir en compte les seves propostes.
COMPROVACIÓ 10% INFERIOR PER BAIXA ANÒMALA
P= Memòria
1 OBRES I SERVEIS ROIG, SA
2 SOLVETIA, SL
3 TEC RAUL, SL
4 HERCAL DIGGERS, SL
5 RIGEL OVER, SL
6 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
7 PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÍ, SL L

Exclòs
Exclòs

8 EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
9 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
10 MORGADES EXCAVACIONS, SL
11 COYNSSA 2000, SL
12 ASETIC, SL
13 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU
14 CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SL
15 OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL

Exclòs
Exclòs
Exclòs

259.197,90
297.844,09
232.290,55
285.279,20
262.830,69
1a mitjana
1a mitjana
258.942,99
263.975,00
246.105,34
295.198,35
252.675,78
a
1 mitjana
1a mitjana
1a mitjana

Σ Ei=
nº licitadors
2ª mitjana
10% de la mitja

2.654.339,89
10
265.433,99 €

límit inferior10%

238.890,59

El càlcul de la segona mitjana dóna com a resultat l'import de 265.433,99 €. El valor per sota del qual les
ofertes es consideraran desproporcionades o anormals és un 10% per sota d'aquesta segona mitjana, ho
5
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sigui, un import de 238.890,59 €. L’empresa TEC RAUL,SL ha presentat una oferta inferior en més de 10
unitats percentuals de la mitjana aritmètica de les ofertes considerades.
En data 28 de maig de 2021, sees sol·licita a l’empresa TEC RAUL,SL
propostes econòmiques al tractar-se d’ofertes anormalment baixes.

la justificació de les seves

En data 2 de juny de 2021, l’eresa TEC RAUL,SL presenta la resposta amb la justificació al requeriment
per temeritat a través de la plataforma de contractació electrònica PIXELWARE.

Anàlisi de la justificació presentada per TEC RAUL, SL:
L’empresa justifica l'oferta, en relació als seus costos, amb els arguments següents:
-

Que en cas de resultar adjudicataris de les obres, i si es considera pertinent, procediran a dipositar a
més de la garantia definitiva, una garantia complementaria de 13.814,79€ , que es la diferencia de
l’oferta de TEC RAUL, SL amb el segon classificat..
•

Es considera que aquest aval es suficient per garantir la totalitat del risc econòmic de la execució
de l’obra, al haver justificat de forma suficientment motivada les despeses directes e indirectes de
l’obra.

-

Que tenen una experiència contrastada en obres semblants a les de la licitació. El personal de TEC
RAUL, S.L. en la seva totalitat, és especialista en aquest tipus d’obra, fruït de l’experiència i la
formació continuada.

-

Que disposen de personal propi en plantilla que està qualificat, especialitzat i que té àmplia
experiència en la realització d'aquest tipus d'obres amb un resultat final de màxima qualitat i seguretat.

-

Que la totalitat dels treballs s’executaran amb mitjans propis, per això són més competitius, ja que
eviten el pagament de les despeses generals i benefici industrial de les empreses subcontractades.
Únicament llogaran la maquinaria per realitzar els bulons i el formigó projectar.

-

Tota la maquinaria es propietat de l’empresa i totalment amortitzada.

-

Que el departament tècnic de TEC RAUL, S.L. ha analitzat el termini d’execució del projecte i les
obres. Es pot reduir el termini proposat al plec de clàusules dels 4 mesos previstes per a l'obra a 2,5
mesos. Això comporta una reducció en les despeses indirectes.
•

No es presenta cap justificació gràfica de la reducció on quedi reflectit l’estudi de les activitats, les
dependències entre activitats, el camí crític, etc, però, dona una explicació raonada sobre aquesta
proposta de reducció de termini. Així com tampoc redueix les despeses indirectes del 5%, ni les
despeses generals del 13%.

-

Que disposen de condicions especials i preferencials amb els abocadors, ja que treballen de forma
habitual i continuada a la zona. A més, l'empresa TEC RAUL, S.L. té codi de gestor de residus.

-

Que la quantitat econòmica que situa la seva oferta en la situació d'anormalitat és de 6.600,04€
(1,96% de baixa per sobre de la baixa màxima que es considera no anormal o desproporcionada.

-

Que les despeses generals son inferiors a les previstes en el projecte. Però encara així manté la
quantitat prevista al pressupost de licitació .

-

Que el benefici industrial en aquesta obra serà del 6%

-

Que presenten valoració de costos per l’execució de l’obra adjuntant els següent arxius:
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1. Pressupost, incloent les diferents partides desglossades.
2. Els quadres de preus i la justificació de preus de materials de mà d’obra, maquinària i
d’elements compostos.
3. Pressupostos de diversos industrials i subministradors de materials.

Alhora l'empresa:
-

Justifica la procedència i característiques de les pedres a utilitzar en la construcció del mur
d'escullera, de forma coherent amb el projecte i els costos considerats.

-

El procediment constructiu que se seguirà en la construcció del mur d'escullera, de forma que
permeti obtenir els nivells de qualitat requerits.

-

El procediment per a la localització i determinació de la posició en planta i alçat de la canonada
diàmetre 1200 d'ATL de forma que es minimitzi el risc de causar-li danys.

-

Els procediments per a la materialització de punts bàsics de replanteig i col·locació de camilles.

-

Els treballs i sistemes per a minimitzar el risc que una avinguda pugui danyar l'obra, els acopis o la
maquinària.

-

Els treballs de neteja final de l'obra.

Conclusió de l'anàlisi: Una vegada analitzats tots els punts anteriors (especialment el punt referit a la
presentació detallada de tots els preus descompostos de projecte amb aplicació del preus justificats pel
licitador i la no modificació, en relació al preu que indica el projecte, dels elements no justificats i per oferir
l’aportació d’un aval que cobreix la diferencia econòmica entre la seva proposta i la del possible
adjudicatari en cas de no acceptar la seva justificació), podem dir que l’obra pot ser executada per
l'empresa per la quantitat econòmica presentada i, per això, es considera suficientment justificada
l'oferta presentada per l’empresa TEC RAUL, SL i es proposa acceptar-la.

Valoració compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte (PS),
fins a 5 punts
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Projecte constructiu del mur d’escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les
Fonts
Import licitació
(s/IVA)

336.945,97 €

compromis subcontractació

Nº EMPRESA

Ps

Puntuació (5)

1 OBRES I SERVEIS ROIG, SA

2

4,50

2 SOLVETIA, SL

5

2,50

3 TEC RAUL, SL

1

5,00

4 HERCAL DIGGERS, SL

2

4,50

5 RIGEL OVER, SL

1

5,00

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
6
SA

2

4,50

7 PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÍ, SL L

5

2,50

8 EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL

1

5,00

9

5

2,50

10 MORGADES EXCAVACIONS, SL

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

1

5,00

11 COYNSSA 2000, SL

2

4,50

12 ASETIC, SL

1
5
5
5

5,00
2,50
2,50
2,50

13 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU
14 CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SL
15 OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL

Puntuació total propostes El quadre de puntuació total queda de la següent manera:
Projecte constructiu del mur d’escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts
Import licitació
(s/IVA)

336.945,97 €

PROPOSTA ECONÒMICA (S/IVA)

Nº EMPRESA

Ei

%Baixa

Puntuació
econòmica (95)

Compromís subcontractació
PS

Puntuació (5)

Total Ei+Ps
Puntuació
(100)

1 OBRES I SERVEIS ROIG, SA

259.197,90 €

23,07%

70,58

2

4,50

75,08

2 SOLVETIA, SL

297.844,09 €

11,60%

35,49

5

2,50

37,99

3 TEC RAUL, SL

232.290,55 €

31,06%

95,00

1

5,00

100

4 HERCAL DIGGERS, SL

285.279,20 €

15,33%

46,90

2

4,50

51,4

5 RIGEL OVER, SL

262.830,69 €

22,00%

67,28

1

5,00

72,28

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
6
SA

332.894,91 €

1,20%

3,68

2

4,50

8,18

7 PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÍ, SL L

329.802,55 €

2,12%

6,48

5

2,50

8,98

8 EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL

258.942,99 €

23,15%

70,81

1

5,00

75,81

9

263.975,00 €

21,66%

66,24

5

2,50

68,74

10 MORGADES EXCAVACIONS, SL

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

246.105,34 €

26,96%

82,46

1

5,00

87,46

11 COYNSSA 2000, SL

295.198,35 €

12,39%

37,90

2

4,50

42,4

12 ASETIC, SL

252.675,78 €
321.192,01 €
314.894,13 €
318.043,07 €

25,01%
4,68%
6,54%
5,61%

76,50
14,30
20,02
17,16

1
5
5
5

5,00
2,50
2,50
2,50

81,5
16,8
22,52
19,66

13 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU
14 CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SL
15 OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL

El quadre de puntuació total, de forma ordenada segons la puntuació de la suma de les propostes de
caràcter econòmic (Ei) i el compromís de subcontractació (Ps) , queda de la següent manera:
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Projecte constructiu del mur d’escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts
Import licitació
(s/IVA)

336.945,97 €

PROPOSTA ECONÒMICA (S/IVA)
Ei

Nº EMPRESA
3 TEC RAUL, SL

%Baixa

Puntuació
econòmica (95)

Compromís subcontractació
PS

Puntuació (5)

Total Ei+Ps
Puntuació
(100)

232.290,55 €

31,06%

95,00

1

5,00

100

10 MORGADES EXCAVACIONS, SL

246.105,34 €

26,96%

82,46

1

5,00

87,46

12 ASETIC, SL

252.675,78 €

25,01%

76,50

1

5,00

81,5

8 EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL

258.942,99 €

23,15%

70,81

1

5,00

75,81

1 OBRES I SERVEIS ROIG, SA

259.197,90 €

23,07%

70,58

2

4,50

75,08

262.830,69 €

22,00%

67,28

1

5,00

72,28

5

RIGEL OVER, SL

9 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

263.975,00 €

21,66%

66,24

5

2,50

68,74

4 HERCAL DIGGERS, SL

285.279,20 €

15,33%

46,90

2

4,50

51,4

295.198,35 €

12,39%

37,90

2

4,50

42,4

297.844,09 €

11,60%

35,49

5

2,50

37,99

11

COYNSSA 2000, SL

2 SOLVETIA, SL
14 CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SL

314.894,13 €

6,54%

20,02

5

2,50

22,52

15 OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL

318.043,07 €
321.192,01 €
329.802,55 €

5,61%
4,68%
2,12%

17,16
14,30
6,48

5
5
5

2,50
2,50
2,50

19,66
16,8
8,98

332.894,91 €

1,20%

3,68

2

4,50

8,18

13 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU
7 PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÍ, SL L
6

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

En consultar la documentació de l’empresa millor classificada, TEC RAUL,SL, en el Registre Electrònic de
Licitadors (RELI), s’ha pogut comprovar que disposa de la classificació empresarial optativa que l'eximeix
de presentar els certificats de bona execució per justificar que acompleix els requisits de solvència
demanats en aquesta licitació. Així doncs, l'empresa disposa de la solvència tècnica i professional
necessària per a executar el contracte.

Conclusió
Per tant, un cop analitzades les ofertes presentades, es proposa adjudicar les obres definides en la
Projecte constructiu del mur d’escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts a l’empresa
TEC RAUL,SL, per un import de 232,290,55€ (sense IVA), que representa una baixa respecte el preu de
la licitació del 31,06%, i un termini d’execució de 4 mesos.

Director de Programes de l'Àrea
d'Urbanisme i Sostenibilitat

Xavier Massallé Puig
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