RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DELEGADA DE FUNERÀRIA DE TERRASSA SAU
Exp. contractació núm.: 23-21
Procediment: procediment obert simplificat.
Tipus de contracte: obres
Assumpte: Adjudicació d’un contracte d’obres
Antecedents
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El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa,
mitjançant la resolució núm. 2021-07-13 APOB-12311/2021, de data 13 de juliol de 2021, va
aprovar la "Memòria valorada per a l’adequació de plataformes de servei de determinats blocs de
nínxols del Cementiri Municipal de Terrassa ” (COAP- 65/2021).
La Consellera Delegada de Funerària de Terrassa SAU, mitjançant la resolució de data 22 de juliol
de 2021, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars
reguladores del contracte de les obres definides en la "Memòria valorada per a l’adequació de
plataformes de servei de determinats blocs de nínxols del Cementiri Municipal de Terrassa”,
mitjançant el procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta, amb un pressupost
de licitació de 149.077,65 € (sense IVA) i de 180.383,95 € (amb IVA) i un termini d’execució de
les obres que es preveu que sigui de 6 setmanes.
En data 24 de juliol de 2021, es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a
l’adjudicació del contracte de les obres esmentades en el perfil del contractant i en la plataforma
PIXELWARE.
El període de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 13 de d’agost de 2021.
El sobre únic, corresponent a la presentació de les ofertes dels licitadors, va quedar obert
efectivament el dia 16 d’agost de 2021, per mig de la plataforma de contractació Pixelware.
S’adjunta com a annex, formant part de la present resolució, el detall d’aquest tràmit electrònic.
De l’obertura del sobre únic, el llistat d’empreses que van presentar oferta és:
EMPRESES
1. Aldaba Obras Reunidas S.L
2. Industrial Olesa S.L
3. Estayc S.L
4. Baldó i Associats Constructora S.L
5. Folch S.A
6. Giser XXI Serveis S.L

Admissió al procediment de licitació de les empreses relacionades
Les empreses relacionades han presentat la documentació requerida en la clàusula desena del
PCAP, i totes elles consten inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI), per això es va informar en sentit favorable l’admissió de les
mateixes en aquest procediment de licitació, d’acord amb l’informe de valoració de les ofertes
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presentades, emès per la tècnica de contractació de Funerària de Terrassa SAU (en endavant,
FT), de data 17 d’agost de 2021.
Ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores.

EMPRESES
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Proposta Econòmica, sense
IVA
Aldaba Obras Reunidas S.L
109.795,68 €
Industrial Olesa S.L
119.272,42 €
Estayc S.L
126.760,80 €
Baldó i Associats Constructora S.L 119.531,55 €
Folch S.A
117.461,63 €
Giser XXI Serveis S.L
124.330,76 €

No hi ha cap oferta per import superior al pressupost base de licitació, IVA exclòs. En aquest sentit,
totes les ofertes presentades es consideren vàlides.
Criteris de valoració de les ofertes.
L’únic criteri de valoració és l’oferta econòmica. L’import de licitació màxim, 149.077,65 €, sense
IVA, és el valor estimat del contracte. La puntuació de les ofertes es va efectuar segons la fórmula
continguda en la clàusula dissetena del PCAP.
En aquest punt, els serveis de contractació de FT van comprovar que cap de les propostes
presentades resultava una oferta anormal o desproporcionada. En el seu informe de data 17
d’agost de 2021, relatiu a la valoració de les ofertes, es detallen aquests càlculs i la puntuació
obtinguda per aplicació dels criteris de valoració previstos en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i, en conseqüència, es va informar proposar l’adjudicació de les obres definides en la
“Memòria valorada per a l’adequació de plataformes de servei de determinats blocs de nínxols del
Cementiri Municipal de Terrassa” a l’empresa Aldaba Obras Reunidas S.L .
En base a l’informe de valoració de les ofertes presentades emès per la tècnica de contractació
de data 17 d’agost de 2021, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del
contractant i en la plataforma Pixelware, la Consellera Delegada de FT, com a òrgan de
contractació en aquest expedient de contractació, mitjançant resolució de data 18 d’agost de 2021,
va resoldre el que segueix:
“1.- Admetre al procediment de licitació per a l’adjudicació de les obres contemplades en la
Memòria valorada per a l’adequació de plataformes de servei de determinats blocs de nínxols del
Cementiri Municipal de Terrassa, amb núm. d’expedient 23-21, les empreses següents:
EMPRESES
1. Aldaba Obras Reunidas S.L
2. Industrial Olesa S.L
3. Estayc S.L
4. Baldó i Associats Constructora S.L
5. Folch S.A
6. Giser XXI Serveis S.L
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2.- Aprovar la següent classificació de les ofertes presentades:

Núm.
ordre
1
2

Baixa

Percentatge
de baixa

Puntuació

39.281,97 €

26,35%

100

31.616,02 €

21,21%

94,86
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Industrial
Olesa S.L

119.272,42 €

29.805,23 €

19,99%

93,64
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Baldó i Asso. 119.531,55 €
Const. S.L
Giser
XXI 124.330,76 €
Serveis S.L
Estayc S.L
126.760,80 €

29.546,10 €

19,82%

93,47

24.746,89 €

16,16%

90,25

22.316,85 €

14,97%

88,62

5
Funerària de Terrassa, S.A.U. Ctra. Montcada, 789. 08227 Terrassa. CIF A08196370.
Registre Mercantil de Barcelona, volum 45047, full B14845, foli 112, inscripció 63.

Proposta
Econòmica,
sense IVA
Aldaba Obras 109.795,68 €
Reunidas S.L
Folch S.A
117.461,63 €
EMPRESES
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3.- Proposar com adjudicatària del contracte de les obres contemplades en la Memòria valorada
per a l’adequació de plataformes de servei de determinats blocs de nínxols del Cementiri Municipal
de Terrassa, amb núm. d’expedient 23-21 a l’empresa Aldaba Obras Reunidas S.L, en haver
formulat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
4.- Requerir a l’empresa Aldaba Obras Reunidas S.L, la presentació davant de Funerària de
Terrassa SAU, de la documentació que s’indica tot seguit, en el termini de 7 dies hàbils, comptador
des de la data d’enviament del requeriment electrònic :
-

L’Aportació de la garantia definitiva equivalent a un 5% de l’import de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs, és a dir 5.489,78 €”
Certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries front l’Ajuntament
de Terrassa.

5.- Notificar aquesta resolució a l’empresa Aldaba Obras Reunidas S.L i publicar-la en el perfil del
contractant i en la plataforma de licitacions electròniques de l’Ajuntament de Terrassa.”
Aquesta resolució es va notificar a l’empresa Aldaba Obras Reunidas S.L i es va publicar en els
mitjans indicats en data 18 d’agost de 2021, i en l’àrea privada de les empreses licitadores en el
portal pixelware, en data 20 d’agost de 2021.
En data 25 d’agost de 2021, l’empresa Aldaba Obras Reunidas S.L ha presentat mitjançant la
plataforma PIXELWARE:
-

La garantia definitiva en forma d’aval bancari.
Document expedit pel Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Terrassa conforme dita
empresa no és obligada tributària d’aquest.
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A més de l’anterior, ha aportat:

-

-
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Un certificat de la seva inscripció en el ROLECE.
Una fitxa resum de les dades de l’empresa que consten incorporades al RELI de la
Generalitat de Catalunya.
Una declaració responsable referent a la no variació de les dades contingudes en els
registres anteriors i manteniment de la seva vigència, i no incursió en prohibicions de
contractar.
Un certificat de l’Agència Estatal Tributària, conforme està al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries.
Un certificat de la Generalitat de Catalunya, conforme està al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries.
Un certificat de la Seguretat Social, conforme està al corrent en el compliment de les seves
obligacions.

Consta en el ROLECE que l’empresa disposa de la classificació empresarial Grup G Subgrup 6
Categoria 1, per la qual cosa queda eximida d’acreditar la seva solvència tècnica i econòmica, de
conformitat amb el previst en la clàusula 16, apartat c) del PCAP.
Així mateix els serveis de contractació de Funerària de Terrassa SAU, van accedir d’ofici al
certificat d’inscripció de l’empresa ALDABA CONSTRUCCIIONES REUNIDAS S.L en el RELI de
la Generalitat de Catalunya, el qual s’uneix a l’expedient.
D’acord amb l’informe emès en data 25 d’agost de 2021, per part de la tècnica de contractació de
FT, la documentació aportada per part de l’empresa ALDABA CONSTRUCCIONES REUNIDAS
S.L i l’obtinguda d’ofici, és suficient per acreditar els seus requisits d’aptitud per contractar amb el
sector públic, quant a la seva personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació legal,
prohibicions de contractar i solvència econòmica financera i tècnica.
Per tot l’exposat anteriorment, i en virtut del que determinen els arts.151, 155 i 159.4 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i de les atribucions delegades per
acord de data 2 de desembre de 2020 del Consell d’Administració de Funerària de Terrassa SAU
a la Consellera Delegada de la mercantil esmentada,
RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar a la mercantil ALDABA CONSTRUCCIONES REUNIDAS S.L, el contracte de
les obres definides en la "Memòria valorada per a l’adequació de plataformes de servei de
determinats blocs de nínxols del Cementiri Municipal de Terrassa” (COAP- 65/2021) per l'import
de 109.795,68 € (IVA exclòs) i de 132.852,63 € (IVA inclòs del 21%) i un termini d’execució de 6
setmanes.
Als efectes del que disposa l’article 204 de la LCSP, no es preveuen modificacions en aquest
contracte. L’empresa ALDABA CONSTRUCCIONES REUNIDAS S.L resulta adjudicatària com a
conseqüència de la puntuació obtinguda en l’únic criteri de valoració, tal com detalla d’informe
tècnic de data 17 d’agost de 2021 de valoració global de les ofertes, el contingut del qual aquest
òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació d’aquesta adjudicació: ha obtingut la
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màxima puntuació, 100 punts, per haver estat la seva oferta econòmica la més baixa, sense que
hagi resultat desproporcionada o anormal.
SEGON.- Carregar l’import de la despesa total de 132.852,63 € (IVA inclòs), al pressupost de
2021 de Funerària de Terrassa SAU.
TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a l’empresa
ALDABA CONSTRUCCIONES REUNIDAS S.L, adjudicatària de les obres de referència i a la resta
de candidats o licitadors.

Funerària de Terrassa, S.A.U. Ctra. Montcada, 789. 08227 Terrassa. CIF A08196370.
Registre Mercantil de Barcelona, volum 45047, full B14845, foli 112, inscripció 63.

QUART.- Advertir a l’adjudicatari de l’obligació d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball,
en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a
l’estudi, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD1627/1997, de 24 d’octubre, i al
lliurament del mateix en el moment de la formalització del contracte que s’adjudica
CINQUÈ.- Advertir a l’adjudicatari que, tal i com s’indica la clàusula 43 del PCAP, en el moment
de formalitzar el contracte ha d’acreditar la vigència d’una pòlissa de responsabilitat civil per import
de 300.000 €
SISÈ.- Requerir a l’empresa ALDABA CONSTRUCCIONES REUNIDAS S.L per a la formalització
del contracte adjudicat, la qual tindrà lloc dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la
remissió de la notificació de l’adjudicació.
SETÈ.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de Funerària de Terrassa SAU, a
través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
VUITÈ.- Contra la present resolució es pot interposar un recurs d’alçada impropi, d’acord amb el
previst a l’art.44.6 de la LCSP. L’òrgan competent per resoldre aquest recurs és l’Alcalde de
l’Ajuntament de Terrassa, i el termini d’interposició del recurs és d’un mes a comptar des del dia
següent a la data de notificació d’aquesta resolució. El recurs d’alçada es pot interposar davant
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa. El termini per resoldre el recurs és de 3 mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat el
recurs.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la
resolució és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el
referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

Emilia Andreu Almécija
Consellera Delegada de Funerària de Terrassa SAU
Signat a la data de la signatura digital

5

Funerària de Terrassa, S.A.U. Ctra. Montcada, 789. 08227 Terrassa. CIF A08196370.
Registre Mercantil de Barcelona, volum 45047, full B14845, foli 112, inscripció 63.

Exp. de contractació núm.23/21 de les obres contemplades en la Memòria valorada per a
l’adequació de les plataformes de servei de determinats blocs de nínxols del cementiri
municipal de terrassa.

Resum d’obertures d’aquest expedient
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