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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR
NÚMERO 43/2018
El Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat va convocar concurs
públic per a la contractació del servei d’assessorament laboral al Consorci (Expedient CS
16/2018), pel procediment obert simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El pressupost de licitació és de 3.600 €, sense IVA, i la durada del contracte és de dos anys
amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos anys més, essent l’únic criteri de
valoració de les ofertes admeses el preu.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil de contractant del Consorci i en la plataforma
electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
Dins del termini de presentació de les ofertes, que finalitzava el dia 7 de maig de 2018, es
varen rebre les formulades per les següents empreses:
EMPRESA

IMPORT

IVA

TOTAL

BOSCH CONSULTORIA EMPRESARIAL, SLU

2.537,00

537,77

3.069,77

PICH ASOCIADOS, SLP

2.700,00

567,00

3.267,00

FORNELL CONSULTORS, SLP

2.700,00

567,00

3.267,00

GRUP CARLES, GESTIÓ I PROJECTES, SL

2.850,00

598,50

3.448,50

FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL

2.884,00

605,64

3.489,64

DF ECONOMISTES AUDITORS, SL

3.150,00

661,50

3.811,50

MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP

3.170,00

665,70

3.835,70

PALLARES ASSESSORES DE EMPRESA, SL

3.171,49

666,02

3.837,50

MIQUEL SEGÚ I ADVOCATS, SL

3.272,40

687,20

3.959,60

SUGRANYES ASSESSORS, SL

5.577,75

1.171,33

6.749,08

A la vista de les ofertes econòmiques presentades es va constatar que la presentada per
l’empresa BOSCH CONSULTORIA EMPRESARIAL, SLU presentava incongruències en la
quantitat consignada en el text de la mateixa, ja que s’indicava un preu de 7.200,00 €, sense
IVA (superior al pressupost de licitació), per a continuació indicar que d’aquest import
3.600,00 € corresponent al preu del contracte i 4.356,00 € corresponen al l’impost sobre el
Valor Afegit.
A més, cap d’aquestes quantitats no coincidia amb l’import resultant de la suma de les
partides a valorar que s’havia de incloure en la oferta econòmica (2.537,00 €).

Per aquest motiu es va demanar a aquesta empresa aclariment al respecte.
Igualment se li va sol·licitar que manifestés per escrit les precisions que considerés
oportunes respecte de la seva oferta econòmica i les pertinents justificacions, per estar
incursa en un supòsit de presumpta baixa anormal o desproporcionada d’acord amb el plec
de clàusules administratives particulars, en el cas que el preu ofertat fos el de 2.537,00 €.
Dins del termini conferit, aquesta empresa va presentar la oportuna documentació
justificativa de la seva oferta, respecte de la qual, en data 18 de maig de 2018, s’ha emès un
informe el contingut del qual és el següent:
“CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL AL
CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
INFORME RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA INCURSA EN UN SUPÒSIT DE BAIXA
ANORMAL O DESPROPROCIONADA
El Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat va convocar concurs per a
l’adjudicació del contracte de serveis per a la prestació de l’assessorament laboral, pel procediment
obert simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del sector públic.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes es va procedir a l’obertura de les proposicions
presentades en el concurs de referència amb el següent resultat:
EMPRESA

IMPORT

IVA

TOTAL

BOSCH CONSULTORIA EMPRESARIAL, SLU

2.537,00

537,77

3.069,77

PICH ASOCIADOS, SLP

2.700,00

567,00

3.267,00

FORNELL CONSULTORS, SLP

2.700,00

567,00

3.267,00

GRUP CARLES, GESTIÓ I PROJECTES, SL

2.850,00

598,50

3.448,50

FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL

2.884,00

605,64

3.489,64

DF ECONOMISTES AUDITORS, SL

3.150,00

661,50

3.811,50

MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP

3.170,00

665,70

3.835,70

PALLARES ASSESSORES DE EMPRESA, SL

3.171,49

666,02

3.837,50

MIQUEL SEGÚ I ADVOCATS, SL

3.272,40

687,20

3.959,60

SUGRANYES ASSESSORS, SL

5.577,75

1.171,33

6.749,08

La clàusula 14.3 del plec de clàusules administratives particulars de l’esmentat concurs indica que es
considerà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats sempre que el preu per a l’execució
del contracte estigui inclòs dintre de les previsions efectuades per a les subhastes a l’article 85 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes de les
administracions publiques.
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L’oferta presentada per l’empresa BOSCH CONSULTORIA EMPRESARIAL, SLU, es troba en aquest
supòsit.
En data 16 de maig de 2018, es va conferir un termini a l’esmentada empresa per tal que manifestés
per escrit les precisions que considerés oportunes respecte de la seva oferta econòmica i les
pertinents justificacions.
El pressupost de licitació és de 3.600,00 €, sense IVA, i l’oferta presentada per l’empresa és de
2.537,00 €, el que representa una diferencia econòmica de 1.063,00 € equivalent a una baixa del
29,53 %.
Dins del termini conferit, l’empresa BOSCH CONSULTORIA EMPRESARIAL, SLU ha presentat un
escrit pel qual es diu que s’aclareixen les quantitats exposades en l’oferta econòmica, limitant-se però
a desglossar els imports per cada servei, però sense cap justificació addicional que permeti apreciar
cap diferència quantitativa sobre la resta de licitadors.
A més, s’introdueix una variació respecte de l’oferta inicial, que s’incrementa si varia el nombre de la
plantilla del Consorci, per la qual cosa s’infringeix el principi d’invariabilitat de les ofertes un cop
presentades.
És per això que es considera no justificada la reducció de 1.063,00 €, sense IVA de l’oferta
presentada per BOSCH CONSULTORIA EMPRESARIAL, SLU respecte del pressupost de licitació, i,
per tant, es declara que l’oferta presentada per aquesta empresa està incursa en baixa
desproporcionada i es rebutja.”

Vist que les ofertes presentades per la resta d’empreses reuneixen tots els requisits per ser
admeses, classificades per ordre decreixent i essent el preu l’únic criteri a considerar, es va
constatar l’existència d’un empat entre les ofertes presentades per les empreses PICH
ASOCIADOS, SLP i FORNELL CONSULTORS, SLP, que son les següents amb el preu més
baix.
A manca de previsió expressa en el plec de clàusules administratives particulars, es va
acudir als criteris socials de desempat establerts en l’article 147.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic, demanant informació sobre els mateixos a les
dues empreses.
En la resposta que es va rebre en resulta que l’empresa FORNELL CONSULTORS, SLP no
té en la seva plantilla laboral cap treballador amb discapacitat o en situació d’exclusió
laboral; mentre que l’empresa PICH ASOCIADOS, SLP té en plantilla una persona en
aquesta situació.
Vist que els criteris socials de desempat previstos a l’article 147.2 de la LCSP s’apliquen per
ordre i que el primer criteri és el relatiu al major percentatge de treballadors amb discapacitat
o en situació d’exclusió social, en el present supòsit el desempat s’ha de resoldre en favor
de l’empresa PICH ASOCIADOS, SLP.
En data 24 de maig de 2018 es va requerir a aquesta empresa per tal que presentés la
documentació prevista en la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives particulars,
amb caràcter previ a la formalització del contracte.

Vist que PICH ASOCIADOS, SLP ha presentat la documentació requerida de conformitat.
Vist que entre aquesta documentació s’ha aportat el programa de treball que, tal i com
estableix la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars, ha de ser aprovat
per l’òrgan de contractació.
D’acord amb aquests antecedents, i en ús de les facultats delegades per acord del Consell
General del Consorci de data 6 de juliol de 2016, RESOLC:
Primer.- Rebutjar la oferta formulada per l’empresa BOSCH CONSULTORIA
EMPRESARIAL, SLU en el concurs per a l’adjudicació del contracte prestació del servei
d’assessorament laboral al Consorci (Expedient CS 16/2018).
El motiu d’aquesta decisió és per estar incursa la oferta presentada per aquesta empresa en
baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb allò previst en el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte, i pel fet de introduir, en la fase
d’aclariments, una variació respecte de l’oferta inicial, d’acord amb el que s’indica en
l’informe de data 18 de maig de 2018 que s’ha transcrit en la part expositiva d’aquesta
Resolució i que serveix de motivació a aquesta exclusió d’acord amb el que estableix l’article
88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Segon.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’assessorament laboral al
Consorci (Expedient CS 16/2018) a l’empresa PICH ASOCIADOS, SLP, per un import de
DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700,00 €), més IVA, d’acord amb la proposta econòmica
presentada per aquesta empresa.
La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de la data de la present Resolució.
L’execució del contracte s’ajustarà al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques pels quals es regeix el mateix.
Tercer.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa adjudicatària i requerir-la per tal que
formalitzi el contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de
la notificació, assabentant-la que la formalització del contracte es pot fer mitjançant la
signatura d’acceptació d’aquesta Resolució.
Quart.- Aprovar el programa de treball presentat per PICH ASOCIADOS, SLP.
Cinquè.- Notificar aquesta Resolució a la resta d’empreses participants en la licitació.
L’Hospitalet de Llobregat, 12 de juny de 2018
Víctor Contreras i Creus
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