La Junta de Govern Local en sessió del dia 19 de maig de 2021, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Vista la necessitat d’adjudicar el contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de
paviments de calçades.
El pressupost base de licitació anual és de 850.000 €, xifra que, d’acord amb l’article 100 de la
LCSP, correspon al límit màxim de despesa que l’òrgan de contractació pot comprometre per
aquest contracte, inclòs IVA. El seu desglossament és el següent:
702.479,34 €, pressupost net
147.520,66 €, en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%.
La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost base de licitació constitueix la xifra
màxima de preu o cost anual del contracte, tenint la consideració de pressupost màxim als
efectes establerts a la Disposició addicional 33 de la LCSP.
L’Ajuntament no s’obliga a esgotar el pressupost màxim establert, sinó que la despesa efectuada
dependrà de les prestacions executades en funció de les necessitats existents.
El valor estimat per aquest contracte és de 2.809.917,36€.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques aprovats
per la Junta de Govern Local reunida en sessió de data 6 de març de 2020.
Vist que en data 11 de març de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es
va publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Vist que en data 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel qual es va
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
i vist que la seva Disposició Addicional Tercera acordava la suspensió dels terminis administratius
fins a la pèrdua de la vigència del Reial Decret o de les seves pròrrogues, el que comporta la
suspensió del termini per a la presentació de proposicions i conseqüent demora en la tramitació
de la present licitació.
Vist que en data 22 de maig de 2020 mitjançant el Reial Decret 537/2020 pel qual es prorroga
l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 s’estableix en relació als terminis: “Artículo 9.
Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
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Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran
sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango
de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.
Vist que en data 4 de juny de 2020 mitjançant decret d’alcaldia núm. 1624/2020 es va aprovar les
rectificacions proposades en el plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades per tal
d’adequar-los a la nova previsió d’inici d’execució del contracte i regularitzar les imputacions
pressupostàries de la despesa del contracte. La rectificació consisteix única i exclusivament en
l’actualització de les taules incloses a la clàusula 2 del PCAP conforme a la nova previsió d’inici
d’execució del contracte.
Vist que en data 5 de juny de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va
publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe d’identificació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats de data 16 de
setembre de 2020, en el qual s’identifica que l’oferta ponderada presentada per l’empresa
PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 presenta valors anormals o desproporcionats.
Vist els informes tècnics de data 23 d’octubre i 23 de novembre de 2020 emesos pel tècnic de
brigada d’obres en relació a la documentació aportada pels licitadors en el sobre B sobre
l’acreditació de l’experiència del criteri automàtic qualitat de l’equip tècnic.
Vist l’acta de la mesa de contractació de data 30 d’octubre de 2020 en la qual es va acordà,
excloure de la licitació a l’empresa AGUSTI I MASOLIVER SA per haver ofertat dos preus unitaris
per sobre dels preus unitaris màxims de sortida, requerir a l’empresa PABASA EUROASFALT SA
la justificació de la seva oferta per presentar valors anormals o desproporcionats i requerir a les
empreses PABASA EUROASFALT SA, ASFALTOS AUGUSTA SL i EIFFAGE
INFRAESTRUCTURES SA la documentació acreditativa de l’experiència del criteri automàtic de
la qualitat de l’equip tècnic amb l’advertiment que transcorregut el termini atorgat, s’hagin o no
presentat aquestes proves complementaries la mesa de contractació podrà considerar, de forma
motivada, una experiència inferior a l’al·legada.
Vist que l’empresa PABASA EUROASFALT SA va presentar la justificació corresponent dintre del
termini atorgat i el tècnic de brigada d’obres en data 25 de gener de 2021 va emetre informe
tècnic favorable sobre la justificació de la baixa.
Vist l’informe justificatiu del criteri d’adjudicació qualitat de l’equip tècnic (cap actuacions i
encarregat actuacions) emès en data 26 de gener de 2021 pel tècnic de brigada d’obres .
Vist l’informe tècnic de valoració dels criteris automàtics emès en data 26 de gener de 2021, per
la tècnica del Servei de Contractació, del qual es desprèn la puntuació que han obtingut els
licitadors en ordre decreixent:
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Puntuació
Puntuació
Experiència
Experiència
Nombre de
Cap
Encarregat
treballadors
Puntuació d'actuacions d'actuacions
a contractar
Total
oferta
de
de
en situació Puntuació
ponderada manteniment manteniment
legal de
(màxim
(fins a 80
de
de
desocupació 100 punts)
punts)
paviments
paviments
(fins a 10
de calçades de calçades
punts)
(fins a 5
(fins a 5
punts)
punts)

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

1

A08348039

PABASA EUROASFALT
SA

80,00

5,00

5,00

10,00

100,00

4

A41441122

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURES
SA

10,50

1,25

2,50

7,00

21,25

2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA
SL

3,37

0,00

0,00

3,00

6,37

Vist l’informe d’adjudicació emès pel tècnic de la Brigada d’Obres en data 1 de febrer de 2021, pel
qual informa favorablement i proposa l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa
PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 d’acord amb els Preus Unitaris oferts pel
licitador en el sobre B i que la suma ponderada és per un import de 58.262,71€ (Proposició
econòmica de preus unitaris) i amb les condicions que consten en la seva oferta:
- Cap d’actuacions: Sr. Victor Ruiz Rodríguez, amb una experiència acreditada i valorada de 4
anys de Cap de manteniment de paviments de calçades.
- Encarregat d’actuacions: Sr. Jordi Martos López, amb una experiència. acreditada i valorada
de 20 anys d’Encarregat de manteniment de paviments de calçades.
- Nombre de treballadors a contractar en situació de desocupació per aquest contracte: 10
treballadors.
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 11 de febrer de 2021, que fa seus els informes
esmentats i que determina que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu per a l’execució del
contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades és
l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 amb una puntuació total de 100
punts i amb subjecció als preus unitaris oferts pel licitador (al Sobre B) i amb les condicions que
consten a la seva oferta en relació a l’experiència en anys dels tècnics que s’adscriuran a
l’execució del contracte i amb el nombre ofert de treballadors a contractar en situació de
desocupació.
Atès que l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 ha aportat dintre del sobre
A, la següent documentació:
 DEUC,
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 Declaració responsable que acompanya el DEUC (Annex II del Plec de Clàusules Administratives
Particulars).
 Compromís d’adscripció de mitjans personals i materials ( annex III del Plec de Clàusules
Administratives Particulars).
En el sobre B la següent documentació:
 L’oferta econòmica i criteris automàtics (Annex IV del Plec de Clàusules Administratives
Particulars).
 Documentació acreditativa del criteri automàtic experiència del cap i encarregat d’actuacions de
manteniment així com el Currículum Vitae, DNI, vidal laboral del Sr. Victor Ruiz Rodriguez i
Currículum Vitae, DNI, vida laboral del Sr. Jordi Martos Lopez, i certificats acreditatius de la
solvència tècnica de l’empresa.
En el requeriment d’esmenes sobre B:
 Titulació del Sr. Victor Ruiz Rodriguez, certificats acreditatius complementaris de l’experiència del
personal.
S’ha comprovat que l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 es troba inscrita
en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), al
realitzar la consulta surt un missatge on s’indica que les dades no estan actualitzades. L’empresa
també consta inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic (ROLECSP), i segons certificat de data 11.02.2021 consta que:
 L’empresa està degudament constituïda. No queda acreditat el poder del Sr. Tomás Enfedaque
Díaz amb DNI ***834*** per a formular l’oferta.
 Consta una xifra de negoci de l’exercici 2017 d’import 7.337.957,14€, queda acreditada la solvència
econòmica financera prevista en la clàusula 5 del PCAP on s’establia un import minin de
1.053.719,01€.
Vist el requeriment fet a l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039, amb
registre de sortida núm. AY/00000004/0005/000012924, aprovat per Junta de Govern Local en
data 3 de març de 2021 i notificat electrònicament a l’empresa en data 4 de març de 2021.
Vist que en data 21 de març de 2021 mitjançant Registre d’Entrada núm. 20210006183 l’empresa
PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039, presenta documentació requerida i, atès que
l’adjudicatari proposat ha acreditat, entre d’altres, estar al corrent de les seves obligacions amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya, amb la Seguretat
Social, ha aportat el justificant del darrer rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques en
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i una declaració responsable de no haver-se donat
de baixa en la matrícula de l’Impost, la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal NIF, ha
aportat la documentació que acredita que disposa d’una assegurança de Responsabilitat civil
vigent contractada amb MAPFRE ESPAÑA, SEGUROS Y REASEGUROS SA número de pòlissa
0961470087356 i per un capital assegurat fins a 600.000,00€ i rebut acreditatiu d’estar al corrent
de pagament de la prima, la documentació acreditativa de la representació que ostenta la persona
signant de l’oferta, ha efectuat l’ingrés de la garantia definitiva per un import de 70.247,93 € euros
corresponent al 5% de l’import de licitació pels dos anys de durada inicial del contracte, i atès que
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ha aportat la declaració responsable en relació amb els seus treballadors, conforme compleix
estrictament amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts a la normativa vigent.
Vist l’informe de solvència econòmica i financera emès per la tècnica del Servei de Contractació
en data 17 de març de 2021, vist l’informe de solvència tècnica emès pel Responsable de la
Brigada d’Obres en data 7 d’abril de 2021.
Vista la fiscalització de la Interventora que consta a l’expedient.
Vist que hi ha suficient consignació pressupostària per a respondre d’aquesta despesa, i vistos
els documents comptables amb núms d’apunt previ 920210002223, 920210002224, 920219000088,
920219000090 i 920219000092.

Vista la proposta de la directora en funcions de l’Àrea de Serveis Centrals i del regidor de
Planificació Territorial i Serveis a les Empreses data 14 de maig de 2021, i els informes tècnics i
jurídics que s’incorporen a l’expedient de contractació.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia
núm.4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

Primer.- Determinar que l’oferta amb millor puntuació en relació qualitat-preu per a l’execució del
contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades és
l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039.
Segon.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments
de calçades a l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 d’acord amb els Preus
Unitaris oferts pel licitador en el Sobre B (Proposició econòmica de preus unitaris amb una oferta
ponderada per un import de 58.262,71€ iva exclòs), i amb les condicions que consten en la seva
oferta:
- Cap d’actuacions: Sr. Victor Ruiz Rodríguez, amb una experiència acreditada i valorada de 4
anys de Cap de manteniment de paviments de calçades.
- Encarregat d’actuacions: Sr. Jordi Martos López, amb una experiència acreditada i valorada de
20 anys d’Encarregat de manteniment de paviments de calçades.
- Nombre de treballadors a contractar en situació de desocupació per aquest contracte: 10
treballadors.
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El pressupost base de licitació anual és de 850.000 € (702.479,34 €, pressupost net + 147.520,66
€ d’IVA al 21%) i constitueix la xifra màxima de preu o cost anual del contracte, tenint la
consideració de pressupost màxim als efectes establerts a la Disposició addicional 33 de la
LCSP. L’Ajuntament no s’obliga a esgotar el pressupost màxim establert, sinó que la despesa
efectuada dependrà de les prestacions executades en funció de les necessitats existents.
El contracte té una durada de dos anys, prorrogable amb caràcter anual fins a un màxim de dos
anualitats, i s’iniciarà a l’endemà de la formalització del contracte.
Queden adscrits a l’execució del contracte els mitjans personals i materials identificats per
l’adjudicatari al tràmit de requeriment de documentació previ a l’adjudicació.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 7U049 1532B 21000,
conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General per a la comptabilització
en fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm. 920210002223,
920210002224, 920219000088, 920219000090 i 920219000092.
Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de
conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà després del 15è
dia hàbil següent a la recepció de la notificació d’aquesta resolució, en tant aquest contracte es
susceptible de recurs especial en matèria de contractació. En aquest sentit es comunica a
l’adjudicatari que se’l requerirà a aquests efectes.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i als serveis municipals interessats en aquesta
licitació.
Sisè.- Publicar en el Perfil del Contractant i al DOUE aquest acord d’adjudicació.

L'alcaldessa,

El secretari general

20/05/2021 13:24:50

20/05/2021 8:50:15
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