Informe de la proposta d’adjudicació Memòria valorada per a l’adequació de
plataformes de servei de determinats blocs de nínxols del Cementiri Municipal de
Terrassa. Exp.23/21
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 d’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.
De l’obertura del sobre únic, el llistat d’empreses que han presentat 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 s’informa en sentit favorable
l’admissió de les mateixes en aquest procediment de licitació.
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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 farà segons la
fórmula següent.
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Preu, fins a un màxim de 100 punts:

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
Es tindran en compte dos decimals.
Mitjançant l’aplicació d’aquesta fórmula lineal, l’oferta econòmica amb l’import més baix
obté la màxima puntuació i a l’hora l’oferta que no presenta cap baixa respecte l’import de
licitació, no se la penalitza en 0 punts, donat que es parteix d’un pressupost de licitació
ajustat d’acord amb la LCSP. Es procura valorar mitjançant aquesta fórmula les ofertes i
no les baixes de les ofertes, i es considera que és una fórmula adient per complir els
principis que inspiren la normativa vigent en matèria de contractació pública. Aquesta
fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre
l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació. Es tracta d’una fórmula
avalada per l’informe sobre anàlisi de fórmules de valoració i puntuació proporcionals per
a les ofertes econòmiques i propostes tècniques de data 23/06/2017, emès pel
Responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública del
Departament d’Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de la Generalitat
de Catalunya.

Valoració de la proposta econòmica.
En data 16 d’agost de 2021 s’obre efectivament i de manera electrònica el sobre únic de
pliques, amb les següents ofertes econòmiques:
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1
2
3
4
5
6

EMPRESES

Proposta Econòmica, sense
IVA

Aldaba Obras Reunidas S.L
Industrial Olesa S.L
Estayc S.L
Baldó i Associats Constructora
S.L
Folch S.A
Giser XXI Serveis S.L

109.795,68 €
119.272,42 €
126.760,80 €
119.531,55 €
117.461,63 €
124.330,76 €
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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.
Anàlisi d’ofertes desproporcionades
D’Acord amb el previst a la clàusula 21 del PCAP, es consideraran ofertes anormals o
desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a l’art.85 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).
En aquest cas com sigui que a la licitació han participat un total de 6 empreses, és
d’aplicació el previst a l’apartat 4 de l’art.85 esmentat anteriorment, el qual determina que
quan concorrin 4 o més licitadors, es consideraran, en principi desproporcionades, les que
siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes
presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitja
en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja únicament amb
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. I s’afegeix que, en tot cas, si el nombre
de les restants ofertes és inferior a 3, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de
menor quantia.
Import de licitació PEC (sense IVA): 149.077,65

EMPRESES
1
2
3
4
5
6

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 119.531,55 €
Constructora S.L
Folch S.A
117.461,63 €
Giser XXI Serveis S.L
124.330,76 €

Baixa
39.281,97 €
29.805,23 €
22.316,85 €
29.546,10 €

Percentatge
de baixa
26,35%
19,99%
14,97%
19,82%

31.616,02 €
24.746,89 €

21,21%
16,16%
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Analitzades les ofertes econòmiques presentades, un cop realitzada la 1a mitjana
aritmètica de les ofertes (119.525,47 €) no s’han detectat ofertes amb un valor superior
a la mitjana en més de 10 unitats percentuals (131.478,02 €). Tampoc s’identifiquen
ofertes inferiors en més de 10 unitats percentuals (107.572,93 €) a la mitja aritmètica de
les ofertes presentades (119.525,47 €).
Les ofertes presentades es donen com a vàlides.
Valoració propostes de caràcter econòmic del sobre únic
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà
d’acord amb la fórmula adjunta:
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Preu, fins a un màxim de 100 punts:

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
Es tindran en compte dos decimals.
De conformitat amb el que estableix 150.2 de la LCSP, és procedent classificar, per ordre
decreixent, les proposicions presentades, segons els criteris d’adjudicació que s’indiquen
en el plec de clàusules administratives particulars. Per tant, aplicant la fórmula, el quadre
de puntuació de les propostes econòmiques ordenades per ordre decreixent és:

Baixa

Percentatge de
baixa

Puntuació

Aldaba Obras 109.795,68 €
Reunidas S.L
Folch S.A
117.461,63 €

39.281,97 €

26,35%

100

31.616,02 €

21,21%

94,86

Núm.
ordre

EMPRESES

1
2

Proposta
Econòmica,
sense IVA

3

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
6

4

L’empresa que ha presentat la proposta econòmica més avantatjosa és ALDABA OBRAS
REUNIDAS, SL, per un import per a l’execució del contracte de 109.795,68 €, sense IVA
i 132.852,77 €, IVA inclòs.
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Documentació que cal que requerir a l’empresa que es proposa com adjudicatària
del contracte d’obres amb caràcter previ a l’adopció de la resolució d’adjudicació
d’aquest contracte
L’empresa ALDABA OBRAS REUNIDAS, S.L, es troba inscrita tant al RELI com al
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLEC). En
el ROLEC consta que 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. No consten inscrites
prohibicions de contractar.
En el RELI consta:
a) Que està el compliment de les seves obligacions tributàries front la Generalitat de
Catalunya i l’Agència Estatal Tributària, com també que el compliment de les seves
obligacions front la Seguretat Social.
b) Que té vigent una pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals
amb un capitat assegurat de 1.200.000 €
L’Empresa ha declarat responsablement que les dades que conten als registres esmentats
no han experimentat variació.
En els referits registres es troben reflectides les condicions d’aptitud de l’empresa quant a
la seva personalitat, capacitat d’obrar i representació.
Per tant, atès l’exposat, la documentació que cal requerir a l’empresa ALDABA OBRAS
REUNIDAS, S.L, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, és la següent:
-

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

Maria Rosa Pons i Ferré
Tècnica de Contractació
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