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Xavier Manzanares, com a enginyer municipal de l’ajuntament de la Rova
del Vallès, emet el següent informe, a petició de la mesa de contractació del
servei de manteniment de les zones de jos infantils, referent a la justificació
de l’oferta econòmica de l’empresa URBE-SBD, S.L.
A l’informe tècnic anterior es proposava a la mesa de contractació requerir a
l’empresa URBE-SBD, S.L. per tal que justifiqués la seva oferta econòmica,
pel que fa el concepte de manteniment.
A l’informe tècnic anterior només es proposava la justificació de la baixa
desproporcionada de l’import de manteniment pels següent motius:


Segons el plec tècnic, només es podia efectuat baixa sobre la partida de
manteniment.



L’import corresponent al capítol pintura, tal com es descriu al plec, es
una previsió econòmica, que caldrà justificar la necessitat de la seva
despesa.



L’import corresponent al capítol anti-grafiti, tal com es descriu al plec,
es una previsió econòmica, que caldrà justificar la necessitat de la seva
despesa.



L’import corresponent al capítol renovació anual es una previsió per
efectuar reposicions, renovacions i/o ampliacions dels equipaments
actual, que es podrà ampliar en cas que les partides per pintura i antigrafiti no s’executin en la seva totalitat.

Revisada la documentació presentada per l’empresa per justificar la seva
oferta econòmica, es detecten els següents punts que fan dubtar de l’oferta
presentada:


Al document “DOC 1 JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA AMB FIRMA ELEC”, es
diu:
o tot i tenir un marge de beneficis industrials més reduït (tal i com es veu amb
l’oferta proposada) som conscients que moltes de les activitats que posteriorment
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o

o

es poden fer al llarg de la contracta son independents de la mateixa i és aquí on
realment el nostre sector es més rentable i profitós.
La nostra xifra de negocis al tancament de 2016 va ser de 1.138,392.96 € i al
tancament de 2017 (encara per formalitzar el registre al RELLI) va ser de
1.350.032,18 €. Així doncs, l’import d’aquest manteniment suposaria,
aproximadament, un 1 % de la nostra activitat econòmica, motiu més que
rellevant per tenir en consideració que sigui fructífera o no (econòmicament
parlant) la nostra activitat envers amb l’Administració pública, el fet que la
direcció d’aquesta empresa estimi oportú “guanyar” menys amb el servei, no posa
en risc la viabilitat del nostre pla empresarial, ni a petita ni a gran escala.
El servei el donarem professional i fefaentment amb les condiciones establertes al
plec i en el cas de no respectar-ne les condicions establertes, l’Administració té les
eines disciplinaries per sancionar-nos com a tal i, en el pitjors dels casos,
suspendre la relació.
Cosa molt improbable ja que, com em dit, el gruix econòmic d’aquest
manteniment respecte a la nostra activitat no suposa un factor risc real per
l’empresa. És del tot improbable que afecti a la nostra solvència empresarial i en el
hipotètic cas de tenir un efecte negatiu, seria del tot absorbible i assumible per
URBE SBD.
Som conscients que la magnitud econòmica d’aquest servei de manteniment
(13.360€ anuals sense IVA) no pot posar en risc la nostra activitat econòmica. No
creiem que hi hagi opció possible a que aquest import generi un perjudici financer
a URBE ni molt menys, deixaríem de satisfer les necessitat de l’administració en el
cas de tenir un servei poc fructífer o inclús negatiu pel que fa als termes
estrictament econòmics.

Això no justifica en cap cas la baixa de l’oferta econòmica o la
viabilitat econòmica del contracte objecte de la licitació. Sembla una
justificació de la capacitat econòmica global com empresa per
absorbir aquest contracte. S’ha de tenir en compte que cada
contracte i/o concessió que licita l’administració pública ha de ser
sostenible per si mateixa.


Al document “DOC 2 OFERTA DETALLADA” es considera un percentatge
del 8% corresponent als conceptes DESPESES GENERALS + BENEFICI
INDUSTRIAL.
Segons l’article 131 del RLCAP, el percentatge corresponent a les
despeses generals és del 13% al 17%, i el percentatge corresponent al
benefici industrial del contractista és del 6%.
Segons els plecs de la licitació, no es fixa un percentatge per les
despeses generals. Això suposa segons l’article 131 del RLCAP que es
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considera un 13%, valor mínim, per les despeses generals i un 6% pel
benefici industrial. Això suma un percentatge total del 19%, que s’ha
d’entendre ja inclòs al preu de licitació abans d’IVA.
També l’ORDRE FOM/1824/2013, de 30 de setembre, fixa en un 13% el
percentatge de les despeses generals.


S’ha detectat que l’oferta econòmica corresponent a la renovació anual
inclosa al sobre 3 és de 4.860 € + IVA. Segons la documentació
presentada per justificar la baixa desproporcionada, aquest import és de
4.860 € + despeses generals + benefici industrial + IVA.



El licitador considera 3 hores mensuals de feina administrativa i 8 hores
mensuals per cada operari (total 2 operaris) com a despeses de personal
necessàries per executar el contracte. El tècnic que subscriu considera,
com a resultat de l’experiència a la gestió actual de contractes de
manteniment, que aquest temps no es suficient per executar la revisió
de tots els elements de totes les zones existents a data d’avui i incloses
a la licitació, tenint en compte la dispersió territorial del municipi, la
redacció posterior a la inspecció dels informes mensuals, semestrals i
anuals i les petites reparacions que s’efectuen cada visita i/o a sol·licitud
de l’ajuntament. Cal tenir en compte, que la ruta proposada a la
documentació del sobre 2 suposa un temps de transport de 132 minuts
(2 hores i 12 minuts). Si considerem un temps d’inspecció i/o petits
ajusts al mobiliari de 30 minuts de mitjana per àrea, obtenim un temps
de 10 hores i 30 minuts. La suma total és de 12 hores i 42 minuts
mensuals per la parella d’operaris, sense considerar el temps de
desplaçament i feina de despatx associada a les inspeccions (parts de
treballs,

informes

tècnics...).

aquestes

diferències

no

queden

justificades.


La resposta rebuda no justifica l’import de 5.800 €/any (sense iva)
proposat pel licitador a la seva oferta pel concepte de manteniment, en
funció de les accions mensuals, semestrals i anuals fixades al plec, i les
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seves repercussions tècniques i/o administratives. S’ha de justificar
l’import de l’oferta de la partida de manteniment en funció de la
dedicació horària, tant a obra com a despatx, del personal assignat,
material, vehicles, desplaçaments, despeses associades...
El tècnic que subscriu posa aquests fets en coneixement de la mesa de
contractació per poder prendre una decisió respecte a la baixa presentada
pel licitador.
Cosa que us comunico als efectes que correspongui.
L’Enginyer Municipal.
Xavier Manzanares.
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