Exp 21-2019 CONT-E SOLVÈNCIA

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE L’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA FINANCERA DE LA EMPRESA PROPOSADA PER L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE
PAVIMENTS DE CALÇADES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
Aquest informe té com objectiu avaluar la solvència econòmica financera de l’empresa
PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039, empresa proposada per l’adjudicació del
contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades
mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària.

I.

Antecedents

La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de març de 2020, va aprovà el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la licitació del
contracte d’objecte i expedient indicats en l’encapçalament d’aquest informe mitjançant
procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària.
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.
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.
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.
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”.
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.
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. El termini per a la presentació
d’ofertes va finalitzar el 10 de juliol de 2020.
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En data 15 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la
mesa de contractació per l’acte d’obertura de pliques (sobre A) que conté la documentació
administrativa mitjançant la plataforma Jitsi Meet en el següent enllaç:
https://meet.rubi.cat/mesesdia15
En data 29 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la
mesa de contractació per l’acte públic d’obertura de pliques (sobre B) que conté l’oferta
econòmica i els criteris avaluables mitjançant criteris automàtics.
mitjançant la plataforma Jitsi Meet en el següent enllaç: https://meet.rubi.cat/mesesdia29
En data 30 d’octubre de 2020 es va constituir in streaming, la mesa de contractació 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.
En data 25 de gener de 2021 el tècnic de brigada d’obres va emetre informe tècnic favorable
sobre la justificació de la baixa presentada per l’empresa PABASA EUROASFALT SA.
En data 26 de gener de 2021, el tècnic de brigada d’obres va emetre informe justificatiu del
criteri d’adjudicació qualitat de l’equip tècnic (cap actuacions i encarregat actuacions).
En data 26 de gener de 2021, qui subscriu el present informe vaig emetre informe tècnic de
valoració dels criteris automàtics.
En data 11 de febrer de 2021, la mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments
de calçades a l’empresa PABASA EUROASFALT SA, per haver presentat la millor oferta
qualitat-preu.
La Junta de Govern Local en sessió de data 3 de març de 2021 va requerir a l’empresa
PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039, perquè en el termini de 10 dies hàbils a
comptar des de el dia següent en que hagi rebut el requeriment, aporti la documentació
exigida en la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars i tota la que
justifiqui el criteris de solvència tècnica, previstos a la clàusula 5.2B i 5.3 del PCAP, de
conformitat amb l’article 150 de la LCSP, atès que és l’empresa que ha presentat la millor
oferta qualitat-preu.
El requeriment es va notificar el dia 4 de març de 2021.
En la clàusula 5.5 del plec de clàusules administratives particulars que regulen aquesta
contractació, s’estableix que les empreses podran acreditar la seva solvència indistintament
mitjançant la classificació següent: GRUP O SUBGRUP 2 CATEGORIA 4, o en el cas que
les empreses no disposin de la mencionada classificació, podran acreditar la solvència
econòmica i financera a través del volum anual de negocis, en l’àmbit al que es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis disponibles en funció de les
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dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un
import igual o superior a 1.053.719,01€.
El mitja per acreditar-ho serà mitjançant la presentació dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en dit registre, i en cas
contrari, per les dipositades en el registre oficial en el què hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
En la clàusula 8.6 del PCAP i l’article 140.3 de la LCP s’estableix que quan les empreses
estiguin inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic (ROLECSP) no estaran obligades a presentar la documentació acreditativa del
compliment del requisits previs respecte de les dades que constin inscrites, llevat que
aquestes dades no es trobin vigents, no estiguin actualitzades o no siguin complertes per
acreditar tots els requisits previs. L’empresa haurà d’aportar una declaració responsable de
la vigència de les dades en els esmentats registres.
L’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 es troba inscrita en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP), i segons la
declaració responsable aportada per l’empresa les dades que hi figuren son vigents.
Segons les dades que consten en el certificat ROLECSP de data 11 de febrer de 2021,
l’empresa no té la classificació exigida, i la xifra de negocis global de l’exercici 2017 és:

II.




Exercici

XIFRA DE
NEGOCIS
GLOBAL

2017

7.337.957,14€

Fonaments

Art. 86,87,96 i 140.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Art. 11 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Plec de clàusules administratives que regulan aquesta licitació.

III.

Conclusió

La solvència econòmica financera de l’empresa PABASA EUROASFALT SA amb NIF
A08348039, queda degudament acreditada per l’adjudicació del contracte del servei de
manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades (exp. 21-2019-CONT-E) en
tant que la xifra anual de negocis de l’exercici 2017 d’import 7.337.957,14€ és superior a la
requerida en el plec de clàusules administratives particulars establerta en 1.053.719,01€.
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Rubí, 17 de març de 2021
Cristina Rodríguez Hinojosa

Tècnica servei de contractació
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