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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI REGULAR DE
TRANSPORT LLANÇADORA A LA PLATJA DEL PRAT DE LLOBREGAT.
Data: 9.7.2021
MESA VIRTUAL
Composició:
-

President:
Sr. Juan Pedro Pérez Castro, tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme.

-

Vocals:
Sra. María Cacharro López, la secretària de la Corporació.
Sra. Maribel Rivero del Hoyo, Interventora acctal de la Corporació.
Sra. Maite Giralt Sánchez, tècnica mitja en Via Pública
Sra. M Victoria Llagostera Sancerni, la tècnica superior en Dret del Servei jurídic
administratiu de l’Àrea d’Urbanisme

-

Secretari: Sra. Mercedes Hernández Gómez, Cap de negociat de Contractació i
Patrimoni.

L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
Servei regular de transport llançadora a la Platja del Prat de Llobregat, amb un
pressupost base de licitació de 32.160 €, IVA exclòs (35.376 €, 10% d’IVA inclòs),a favor
de l’empresa que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb l’establert a l’art. 145
LLCSP.
Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dona compte de la clàusula relativa als criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb l’ informe emès per la tècnica mitjana de Via Pública, consistent en la
valoració de les propostes en base als criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules
administratives, el contingut del qual es reprodueix literalment a continuació:
“INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA, RESULTAT FINAL I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ.
OBJECTE DEL CONTRACTE
Servei regular de transport llançadora a la platja del Prat de Llobregat.
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La Junta de Govern Local en data 31 de maig de 2021, va aprovar la present licitació
amb un preu màxim de 32.160€ més IVA.
D’acord amb la clàusula IV. 5 del plec administratiu, relativa als criteris de selecció de la
present licitació, els aspectes a valorar en els criteris automàtics són els següents:
Criteris d’adjudicació de forma automàtica oferta econòmica, fins 100 punts.
Preu (100 punts)

Conforme al contingut de l’acta emesa per la Mesa de Contractació per l’obertura del
sobre únic de la present licitació, el resultat de les propostes presentades és el següent:
LA HISPANO IGUALADINA, SL (B-27383454)
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, SL (B-61095121)

22.106,78 €
30.455,52 €

A la vista de les ofertes presentades, l’empresa LA HISPANO IGUALADINA, SL (B27383454) doncs es troba sota el llindar pel que es pot considerar una oferta amb valors
anormals i/o desproporcionats.
Es proposa a la Mesa acordar requerir a l’esmentada empresa la justificació de la seva
proposta econòmica d’acord amb els termes següents, establint un termini màxim de 3
dies hàbils.
Valoració de la justificació de la proposta econòmica presentada per l’empresa
La Hispano Igualadina SL
Antecedents
Acta de la Mesa de contractació d’obertura del sobre únic que ha de contenir l'oferta
econòmica, la documentació acreditativa de les referències tècniques assenyalats en la
clàusula que regula els criteris bàsics de selecció del present plec, celebrada el 17 de
juny de 2021 i en la que consten les propostes econòmiques presentades per les
empreses licitadores, sent el preu de sortida de la licitació de 32.160€ més IVA.
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de formules,
únicament el preu, que corresponen a:
LA HISPANO IGUALADINA, SL (B-27383454)
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, SL (B-61095121)

22.106,78 €
30.455,52 €

Es procedeix al càlcul de la xifra per sota de la qual es considera que una proposta pot
contenir valors anormals i/o desproporcionats, segons la normativa aplicable:
Article 149 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público, Ofertas
anormalmente bajas.
Article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas.
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Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.
Fet el càlcul, resulta que la xifra és 24.364,42 €
Per tant es troba en aquesta situació l’empresa LA HISPANO IGUALADINA, SL (B27383454) doncs es troba sota el llindar pel que es pot considerar una oferta amb valors
anormals i/o desproporcionats.
La Mesa acorda requerir a l’esmentada empresa la justificació de la seva proposta
econòmica d’acord amb els termes següents, establint un termini màxim de 3 dies hàbils.
El dia 18 de juny es va requerir a l’empresa per tal que justifiques la seva oferta, segons
allò indicat al Plec. El termini va finalitzar el 23 de juny de 2021.
Justificació presentada per LA HISPANO IGUALADINA, SL
L’ esmentada empresa ha presentat justificació de la proposta econòmica al registre
general amb número d’entrada 32072 en data 23 de juny de 2021.
L’oferta econòmica presentada és de 22.106,78 € IVA exclòs, un 31,26% de baixa
respecte al preu de licitació.
A la documentació presentada s’inclou:
1- L’informe sobre la viabilitat econòmica de l’oferta que van presentar, amb el cost
del personal i el preu/hora tenint en compte l’amortització dels vehicle,
combustibles, quilometres de servei i manteniment.
2- El pla d’explotació
3- Material mòbil, amb la justificació de la propietat de l’autobús destinat al servei i
el de reserva mitjançant el permís de circulació, contracte de lloguer, fitxa tècnica
i assegurança dels vehicles. Fotografies dels 2 autobusos per a comprovar que
compleix amb tot el requerit.
4- Acreditació de les cotxeres de que es disposa i dels mitjans auxiliars necessaris.
Sobre l’informe de viabilitat econòmica
Un cop revisat l’informe de viabilitat econòmica, on hi ha una taula amb el compte de
resultats del servei, que conclou que el preu quilòmetre útil és de 3,05 €/km o un cost de
39,90 euros/hora.
En la documentació és detallen costos directes, com combustible, manteniment i
reparacions, neumàtics, neteja del material mòbils i personal de conducció.
I uns costos indirectes com arrendament d’instal·lacions, de vehicles, assegurances,
amortitzacions, costos financers i generals.
Analitzada la documentació presentada per el licitador, es considera que tots els
conceptes de cost estan recollits.
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S’estima que els costos directes del servei es poden considerar una mica baixos en
relació a altres licitacions de l’AMB.
S’estima que el percentatge de despeses generals presentat per el licitador (6%) es
considera reduït.
S’accepta la justificació econòmica presentada.
Sobre el pla d’explotació
Considera correcte el pla d’explotació, hores, quilometres de servei i els horaris
proposats.
Sobre el material mòbil
Revisats la documentació presentada per LA HISPANO IGUALADINA, SL sobre el material
mòbil, cal dir que en el punt 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques que regula el Servei
Regular de Transport Llançadora a la Platja del Prat de Llobregat (MOB15I003A) preveu,
entre d’altres, el següent:
L’empresa adjudicatària haurà de comptar amb vehicles de reserva per a garantir la
correcta prestació del servei, els quals hauran de tenir les mateixes característiques que
la unitat en servei.
Tots els vehicles seran propietat de l’empresa operadora i restaran de la seva propietat a
la finalització del contracte.
El punt I.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (CON15I01CG), sobre
condicions contractuals diu:
La prestació s’ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec i en el de Prescripcions
Tècniques, que seran part integrant del contracte.
De la justificació de la seva oferta resulta que l’oferta presentada incompleix el Plec de
Prescripcions Tècniques en el punt 3.3 esmentat. En concret l’empresa fa constar que
destinarà al servei dos vehicles: 2791KSV propietat d’Hispano Igualadina, SL i 9405KWX
propietat de Auto Industrial, SA, llogat per Hispano Igualadina segons contracte de 27 de
febrer de 2021.
Qualsevol oferta que, no s’adeqüi a les exigències tècniques mínimes imposades pel plec
hauria de resultar exclosa de la licitació, per incompliment del previst per l’article 139.1
de la LLCSP.
Sobre l’acreditació de les cotxeres i dels mitjans auxiliars necessaris.
S’acredita la disponibilitat de les cotxeres i la seva situació.
Sobre el material mòbil de TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, SL
Ha acreditat amb les fitxes tècniques dels vehicles que els dos que destinarà al servei son
de la seva propietat i compleixen tots els requisits dels plecs, en concret son les
matricules 8141 LHG i 8145 LHG.
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També han acreditat la disposició de cotxeres, i personal amb antiguitat a l’empresa
mínima de 5 anys.
PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER LES EMPRESES
Conforme al contingut de l’acta emesa per la Mesa de Contractació per l’obertura del
sobre únic de la present licitació, el resultat de les propostes presentades és el següent:

Empresa
LA HISPANO IGUALADINA, SL (B-27383454)
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, SL (B-61095121)

Oferta econòmica Punts
(IVA exclòs)
100
22.106,78
74,04
30.455,52

A la vista de tot, la tècnica que subscriu aquest informe conclou:
1- Acceptar la justificació
Igualadina, S.L.

econòmica

presentada

per

l’empresa

La

Hispano

2- Excloure l’oferta de l’empresa Hispano Igualadina, SL per incompliment del plec de
clàusules esmentat.
3- Adjudicar el contracte a TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, SL.”
La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de les propostes i de l’Informe de valoració
emès per la tècnica mitjana de Via Pública, de data 9 de juliol de 2021, en compliment del
que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, així mateix, vist
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el 31 de maig de 2021, pel que fa a la durada
del contracte, proposa a l’òrgan de contractació l’adopció del següent acord:
Primer.- Rectificar l’apartat segon de l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 31 de
maig de 2021 pel que fa a la durada del contracte, en el següent sentit:
On diu: El termini de durada d’aquest contracte serà des del 9 de juliol al 27 de setembre
de 2021, ambdós inclosos.
Ha de dir: El termini de durada d’aquest contracte serà des del 16 de juliol al 27 de
setembre de 2021, ambdós inclosos.
Segon.- Rectificar, conseqüentment, la clàusula I.5 del plec administratiu, que fa referència
a la durada del contracte, en el sentit de deixar fixat l’inici del contracte en el dia 16 de
juliol de 2021 i no en el 9 de juliol de 2021.
Tercer.-Rebutjar la proposta presentada per l’empresa Hispano Igualadina SL amb NIF:
B27383454 per incompliment del plec de prescripcions tècniques (clàusula 3.3), on
s’assenyala l’obligatorietat que tots els vehicles siguin propietat de l’empresa operadora,
condició que no es compleix al manifestar l’empresa que els vehicles destinats al servei
són llogats i no de propietat.
Quart.- Adjudicar a l’empresa Transports Ciutat Comtal 2, SL, amb NIF B-61095121, el
servei regular de transport llançadora a la Platja del Prat de Llobregat, per un import de
30.455,52€, ( 33.501.07€ amb el 10% d’IVA inclòs).
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S’ha donat compliment a l’establert als articles 140 i 150 de la LLCS en referència al
compliment de la documentació acreditativa del requisits previs a l’adjudicació, a la vista de
la conformitat manifesta en el seu informe la tècnica mitjana de Via Pública, de data 9 de
juliol de 2021, que consta a l’expedient.
Finalitzat l’acte, es signa aquesta acta pel President juntament amb la secretària, que en
dóna fe.
F_GRPFIRMA_PRESIDENT

F_GRPFIRMA_SECREACTA
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