Número de registre: 2021-08-30 ECAO-04390/2021

Resolució: Contractació de les Obres del Projecte del mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts
Titular: TEC RAUL SLU
Òrgan Gestor: Contractació serveis i subministrament

Exp. ECAO 4390/2021
Dependència d’origen
Servei de Contractació
Secció de Contractació d’Obres

RESOLUCIÓ:
La Junta d’Aigües va redactar el 1999 el projecte constructiu amb títol “Projecte
d’endegament de la riera de les Arenes. Tram A-18 – riera del Palau”.
L'Agència Catalana de l’Aigua, com a hereva de la Junta d’Aigües, va adjudicar les obres el
juliol de 2002. L’agost de 2003, però, la mateixa Agència va redactar un Modificat del
projecte que excloïa d’ell els murs d’endegament situats entre el pont de França i la riera
del Palau, és a dir, que es va decidir que el contractista no executés 902 metres
longitudinals de murs dels 1963 metres que li havien estat adjudicats. El modificat indicava
que aquests murs exclosos serien objecte d’una segona fase. Tot i amb això, sí que es
varen mantenir la part central de les travesses previstes aigües avall del pont de França.
El 2006 l'Agència Catalana de l’Aigua va donar per acabades les obres del Modificat i la
realitat és que des d’aquesta data no hi ha hagut cap actuació.
És a dir, que avui en dia l’únic tram que queda de la riera de les Arenes sense murs, ni
revestiments de protecció, en el terme de Terrassa, és el situat entre el pont de França i la
riera del Palau.
Per altra banda, en el marc del Pla d’Espais Fluvials, el 2005 l’Agència va analitzar la
capacitat de la riera de les Arenes. D’aquests estudis en va resultar que amb l’avinguda de
període de retorn de 500 anys la riera desborda en alguns punts.
D’acord amb els plànols corresponents, aquestes zones inundables es produeixen en
espais industrials o comercials, excepte a les Fonts on abasta un àmbit residencial al
voltant del carrer de Roma. Aquest fet, va ser recollit en el seu moment en els mapes de
perillositat i risc del primer cicle de planificació de la gestió del risc d'inundació i en el Pla
INUNCAT, que atès això, qualifica a Terrassa com a municipi amb risc molt alt
d’inundacions.
Més recentment ha estat recollit en els mapes de perillositat i risc del segon cicle de
planificació de la gestió del risc d'inundació, que han estat dictaminats favorablement pel
Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua en sessió de 20 de juliol. de 2020.
Els mapes indiquen que la població resident en la zona inundable és de 101 persones,
malgrat que segons dades del padró municipal és de 104 persones.
Cal alhora indicar que, a causa del tram del carrer Roma proper a la riera que està a una
cota clarament més baixa que la de les aigües en situació d’avinguda, cal esperar que la
inundació és produeixi amb un calat important.
El risc pels veïns de les Fonts és doncs doble, és a dir, per una banda confronten amb una
riera que no disposa de mur de protecció i que, per tant, si es produeix una forta avinguda
pot veure modificat el traçat de la seva llera; i, per altra banda, amb períodes de retorn
grans poden veure’s inundats amb calats importants, sense necessitat de que variï la traça
de la llera.
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En setembre de 2017 els serveis tècnics municipals redacten un avantprojecte de mur
d’escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts, que va ser sotmès a
audiència pública per l'Agencia Catalana de l'Aigua. Durant aquest procés, ATLL
Concessionària de la Generalitat de Catalunya,SA presenta al·legacions en relació a la
seva canonada de 1250 mm de diàmetre que transcorre per la mota de la riera.
L'Ajuntament va donar resposta a aquestes al·legacions en el sentit que l'existència de la
canonada no impedia l'obra, i que s'ajustaria la definició de les obres a la seva presència.
En base a això, l'Agencia Catalana de l'Aigua va autoritzar les obres mitjançant resolució
de 20 de juliol de 2019 (UDPH20198001584).
En data 20 de maig de 2020, es va adjudicar la redacció del “Projecte Constructiu del mur
d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts”, mitjançant un contracte
menor de serveis (ECAS 1105/2020), a l’empresa PRO GEO GEOTECHNICAL
CONSULTANTS, per un import de 9.950,00 € (IVA exclòs) i de 12.039,50 € (IVA inclòs).
L’Ajuntament de Terrassa en data 22 de gener de 2021 va aprovar inicialment el “Projecte
constructiu del mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts”,
redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Àngel Garcia-Fontanet Molina, de
l’empresa PROGEO Consultores Geotecnicos Asociados, SL en data 11 de gener de 2021,
amb un pressupost d’execució per contracte de tres-cents trenta-sis mil nou-cents
quaranta-cinc euros amb noranta-set cèntims (336.945,97 €) (sense IVA) i de quatre-cents
set mil set-cents quatre euros amb seixanta-dos cèntims (407.704,62 €) (IVA inclòs),
desprès d’haver avaluat l’informe favorable de la directora del Servei d’Arquitectura, Espai
Públic i Biodiversitat Urbana per a la seva aprovació.
L’objecte d’aquest projecte és executar les actuacions necessàries per dotar la zona de les
Fonts d’un endegament de la riera adequat de manera que, si es produís una crescuda
sobtada de la riera deguda a un episodi de precipitacions excepcional, aquesta sigui capaç
de canalitzar l’aigua a través de la seva llera sense modificar la traça de la mateixa i sense
posar en perill les zones urbanitzades dels entorns més propers al marge d’estudi.
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa, mitjançant la resolució núm. 2021-04-08 ECAO-04390/2021 de data 8 d’abril de
2021, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars reguladores del contracte de les obres definides en el “Projecte constructiu del
mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts” de Terrassa,
mitjançant el procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta, amb un
pressupost de licitació de tres-cents trenta-sis mil nou-cents quaranta-cinc euros amb
noranta-set cèntims (336.945,97 €) (IVA exclòs) i de quatre-cents set mil set-cents quatre
euros amb seixanta-dos cèntims (407.704,62 €) (IVA inclòs). El termini d’execució es
preveu que sigui de quatre (4) mesos.
Una vegada publicat l’anunci al perfil del contractant i conclòs el procediment de licitació, a
partir del dia 5 de maig de 2021 es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les pliques,
a través de la plataforma de contractació Pixelware. Les empreses que han presentat
oferta per a aquest procediment són:
1 OBRES I SERVEIS ROIG, SA
2 SOLVETIA, SL
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TEC RAUL, SL
HERCAL DIGGERS, S.L.
RIGEL OVER, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ, SL
EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
MORGADES EXCAVACIONS SL
COYNSA 2000, SL
ASETIC, SL
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, SLU
CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL VALLES, SL
OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEPISA, SL

El sobre únic va quedar obert efectivament el dia 7 de maig de 2021 a les 13:24 hores.
Tal com es feia constar en el plec de clàusules que regeix aquesta licitació, a partir del dia
9 de setembre de 2018 és obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el
Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el
Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE), d’acord
amb la previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (d’ara endavant LCSP). La data màxima de la
inscripció en el procediment de licitació és la data final de presentació de proposicions que,
en aquest cas, era el dia 3 de maig.
Feta la comprovació, totes les empreses figuraven inscrites en el RELI en aquesta data.
En aquest procediment no es puntua cap criteri amb valoració que depengui d’un judici de
valor.
A continuació, es detalla el contingut d’aquest sobre, que conté la proposta econòmica i el
compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte:

EMPRESES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBRES I SERVEIS ROIG, SA
SOLVETIA, SL
TEC RAUL, SL
HERCAL DIGGERS, S.L.
RIGEL OVER, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, SA
7. PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ,
SL L
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Criteris avaluables de forma
automàtica
(100 punts)
Compromís
sobre els nivells
Proposició
de
econòmica
subcontractació
(95 punts)
(5 punts)*
Opció 2
259.197,90 €
Opció 5
297.844,09 €
Opció 1
232.290,55 €
Opció 2
285.279,20 €
Opció 1
262.830,69 €
Opció 2

332.894,91 €

Opció 5

329.802,55 €
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EMPRESES

8. EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
9. ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
10. MORGADES EXCAVACIONS SL
11. COYNSA 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

Criteris avaluables de forma
automàtica
(100 punts)
Compromís
sobre els nivells
Proposició
de
econòmica
subcontractació
(95 punts)
(5 punts)*
Opció 1
258.942,99 €
Opció 5
263.975,00 €
Opció 1
246.105,34 €
Opció 2
295.198,35 €
Opció 1
252.675,78 €
Opció 5
321.192,01€
Opció 5
314.894,13 €
Opció 5
318.043,07 €

*COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIÓ EN L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:
Opció 1

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

Opció 2

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.

Opció 3

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.

Opció 4

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.

Opció 5

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.

Opció 6

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.

Opció 7

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.

Opció 8

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb dos nivells de subcontractació
(Nivell 2), com a màxim.
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Opció 9

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.

En aquest punt, els serveis tècnics van analitzar si alguna de les propostes presentades
podia resultar una oferta anormal o desproporcionada. Com a conseqüència d’aquesta
anàlisi, en l’acta de data 27 de maig de 2021, la Mesa va decidir requerir a l’empresa TEC
RAUL, SL perquè presentés a través de la plataforma de contractació Pixelware, en un
termini màxim de tres dies, una justificació que garantís la viabilitat de la seva proposta.
L’empresa va respondre al requeriment en el termini establert i, una vegada analitzada la
documentació presentada, els serveis tècnics municipals van emetre un informe en data 22
de juliol de 2021 en el que proposaven a la Mesa acceptar la justificació de la proposta de
l’empresa TEC RAUL, SL, en tant que els serveis tècnics municipals consideren que dona
suficients garanties de que l’oferta econòmica s’ajusta a l’oferta tècnica presentada.
L’informe tècnic detalla, textualment:
(...)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%.
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-

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:
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.(...)

De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, la Mesa de contractació ha emès la seva acta,
de data 28 de juliol de 2021, en la qual, una vegada examinat i valorat l’informe emès pels
serveis tècnics municipals en data 22 de juliol de 2021, ha fet seu el contingut d’aquest
informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i
en la plataforma PIXELWARE. Tanmateix, ha admès la proposta de TEC RAUL, SL perquè
dóna suficients garanties de que l’empresa podrà executar les obres pel preu ofert. En
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aquest informe, per aplicació dels criteris de valoració previstos en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, es detalla la puntuació global de les ofertes, per ordre
decreixent:
PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES

EMPRESES

Criteris avaluables de forma
automàtica
Compromís
sobre els nivells
Proposició
de
econòmica
subcontractació
(95 punts)
(5 punts)

Puntuació
total
(100 punts)

3. TEC RAUL, SL

5,00

95,00

100,00

10. MORGADES EXCAVACIONS SL

5,00

82,46

87,46

12. ASETIC, SL

5,00

76,50

81,50

8. EXCAVACIONES Y ROCALLAS
CATALUNYA, SL

5,00

70,81

75,81

1. OBRES I SERVEIS ROIG, SA

4,50

70,58

75,08

5. RIGEL OVER, SL

5,00

67,28

72,28

9. ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

2,50

66,24

68,74

4. HERCAL DIGGERS, SL

4,50

46,90

51,40

11. COYNSA 2000, SL

4,50

37,90

42,40

2. SOLVETIA, SL

2,50

35,49

37,99

2,50

20,02

22,52

2,50

17,16

19,66

2,50

14,30

16,80

2,50

6,48

8,98

4,50

3,68

8,18

14. CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL
VALLES, SL
15. OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SEPISA, SL
13. SERVEIS I MANTENIMENTS
SERVIAL, SLU
7. PERFORACIONES Y VOLADURAS
ROS CARBÓ, SL
6. EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

En conseqüència, la Mesa de Contractació ha proposat a aquest òrgan, per unanimitat dels
seus membres amb dret a vot, l’adjudicació del contracte d’execució de les obres definides
en el "Projecte del Mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts"
a favor de TEC RAUL, SL, licitador que ha obtingut la millor puntuació en la valoració de
les propostes, per un import de dos-cents trenta-dos mil dos-cents noranta euros amb
cinquanta-cinc cèntims (232.290,55 € ) (IVA exclòs) i dos-cents vuitanta-un mil setanta-un
euros amb cinquanta-set cèntims (281.071,57 €) (IVA inclòs), el qual representa una baixa
del 31,06% respecte al preu de licitació.
Als efectes del que disposa l’article 204 del LCSP, no es preveuen modificacions en aquest
contracte.
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Pel que fa a la puntuació, l’empresa TEC RAUL, SL ha obtingut, pel que fa a la proposta
econòmica i criteris qualitatius quantificables, els punts següents: amb relació al compromís
sobre els nivells de subcontractació, 5 punts sobre 5; i 95 punts sobre 95, al criteri de la
proposta econòmica, al haver proposat l’oferta més baixa. La suma de tots els punts
obtinguts en els diferents criteris de valoració han atorgat la màxima puntuació, 100 punts
sobre 100, tal i com s’ha detallat en el quadre anterior, a l’empresa TEC RAUL, SL.
A resposta del requeriment efectuat en virtut dels articles 150.2 i 159.4 f) 4º de la LCSP,
l’empresa ha presentat en temps i forma la constitució de la garantia definitiva
corresponent i la garantia complementària. Així mateix, ha lliurat la pòlissa d’assegurança
de “responsabilitat civil per danys a tercers”. Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, des de
l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans electrònics, que aquesta es
troba al corrent.
De conformitat amb el previst a l’article 107 de la LCSP i segons proposta de l’òrgan de
contractació recollida en el plec de clàusules administratives particulars d’aquest
procediment, s’ha exigit una garantia complementària d’un 5 per cent més a l’adjudicatari
per haver estat inicialment la seva proposta anormalment baixa, de manera que la garantia
total queda fixada en un 10 per cent del preu del contracte (IVA exclòs).
En consultar la documentació de I’empresa al RELI, s’ha pogut comprovar la seva
personalitat jurídica, la seva aptitud i la seva capacitat d’obrar; i que disposen de la
classificació empresarial optativa que els eximeix d’acreditar la seva solvència econòmica i
financera, i tècnica i professional. Es tindrà en compte la tipologia de l’empresa segons la
seva grandària (PIME) als sols efectes del còmput del termini de devolució de la garantia.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en
data 20 d'octubre de 2020.
Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del
contracte a la directora del Servei d'Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana de
l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, càrrec ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles
Contreras.
Per tot l’exposat anteriorment, i en virtut del que determina l’article 158 i la disposició
addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’art.
53.1. o) del 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, i el decret de delegacions número 2020-11-05
DELE-11407/2020 de data 5 de novembre de 2020, mitjançant el qual l’alcalde - president,
delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis
Generals i Govern Obert, aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap
circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte
d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de
conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
Per tot això, i en atenció als antecedents esmentats,
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DISPOSO:
PRIMER.- Adjudicar a la mercantil TEC RAUL, SL, el contracte de les obres definides en el
"Projecte del Mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts" de
Terrassa per l'import de dos-cents trenta-dos mil dos-cents noranta euros amb cinquantacinc cèntims (232.290,55 € ) (IVA exclòs) i de dos-cents vuitanta-un mil setanta-un euros
amb cinquanta-set cèntims (281.071,57 €) (IVA inclòs) i un termini d’execució de quatre (4)
mesos.
L'empresa TEC RAUL, SL resulta adjudicatària a conseqüència de la puntuació obtinguda
en els criteris valorables en aquesta licitació, l'econòmic i els criteris qualitatius
quantificables, els punts següents: amb relació al compromís sobre els nivells de
subcontractació, 5 punts sobre 5; i 95 punts sobre 95, al criteri de la proposta econòmica, a
l'haver proposat l'oferta més baixa, tal com detalla l'informe tècnic data 22 de juliol 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. L'empresa ha obtingut la màxima
puntuació, 100 punts sobre 100, a l'haver proposat l'oferta més baixa.
SEGON.- Carregar l’import de la despesa total de dos-cents vuitanta-un mil setanta-un
euros amb cinquanta-set cèntims (281.071,57 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària
2533 1712 61900 del Pressupost Municipal vigent.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en
data 20 d'octubre de 2020.
TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a
l’empresa TEC RAUL, SL, adjudicatària de les obres de referència i a la resta de candidats
o licitadors.
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 RD
1627/1997, de 24 d’octubre, i al lliurament, en el termini màxim de deu dies a comptar des
de l’adjudicació, d’aquest pla de seguretat i salut a la Corporació, per a la seva aprovació.
CINQUÈ.- Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada
(codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat
tramitadora i oficina comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o
l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran
a les factures són:
Oficina comptable

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

LA0003834

LA0004470

LA0004470

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través
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del punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors
que en el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat
obres per a l’Ajuntament.
SISÈ.- Formalitzar el contracte, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, abans del quinzè dia
hàbil a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d’aquesta resolució
pels licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa.
SETÈ.- Designar responsable del contracte a la directora del Servei d'Arquitectura Espai
Públic i Biodiversitat Urbana de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, càrrec ocupat per
la Sra. Trinitat Fornieles Contreras, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
VUITÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
NOVÈ.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa,
a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.

Isaac Albert Agut
Tinent d’alcalde
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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