
 

Carmen Coll Gaudens, secretària municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès,

CERTIFICO: que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 18 
de desembre de 2015, va adoptar l’acord següent:

" I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2266/2015, relatiu al contracte d'obra millora de l'enllumenat públic 
a l'avinguda Eivissa i carrer Menorca.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei Àrea del Territori, de data 23 d'octubre de 2015, s’acredità la 
necessitat de contractar obra de remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior 
a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca , en atenció a actualitzar l'enllumenat públic 
per complir normativa, per fer una instal·lació energèticament eficient i sostenible.

2.  Per  acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  es  va  aprovar  l'expedient  de 
contractació,  mitjançant  tramitació  urgent,  procediment  obert  i  un  únic  criteri 
d'adjudicació  de l'obra  de remodelació  de les  instal·lacions  d'enllumenat  exterior  a 
l'avinguda  Eivissa  i  al  carrer  Menorca  de  Badia  del  Vallès,  amb  un  pressupost 
de 202.541,84 euros, sense IVA.

3.  Realitzada  la  convocatòria  pública  de  la  licitació,  finalitzat  el  termini  per  a  la 
presentació de proposicions  es van dur a terme les diferents sessions d’obertura de 
proposicions per la Mesa de Contractació, que en sessió de data 23 de novembre de 
2015, va formular proposta d'adjudicació en favor de Serveis integrals de manteniment 
RUBATEC, SA, per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa.

4. Requerit  l'adjudicatari  proposat, ha estat presentada la documentació justificativa 
requerida  i  ha  estat  constituïda la  garantia  definitiva,  d'acord  amb la  diligència  de 
secretaria de data 30 de novembre de 2015.

5.  Arran  l'al·legació  de  l'empresa  licitadora  Núcleo  Grupo  Vimac,sa, de  data  2  de 
desembre de 2015, contra la decisió adoptada per la Mesa de Contractació en data 23 
de novembre de 2015 que va considerar la seva oferta com a baixa anormal, la Junta 
de Govern Local, en sessió de data de 4 de desembre passat, previ informe de la 
secretaria municipal, va adoptar acord pel qual es «va  estimar l'al·legació formulada 
per l'empresa Núcleo Grupo Vimac,sa, en el sentit de considerar la seva proposició  
econòmica com a baixa presumptament anormal, segons els criteris establerts a la  
clàusula novena del Plec de clàusules administratives particulars, però deixant sense  
efecte l'estimació automàtica i excloent  disposada per  la Mesa de Contractació de 23  
de novembre de 2015.» I, en la seva conseqüència, es disposava: «atorgar audiència 
a  l'empresa  Núcleo  Grupo  Vimac,sa,  perquè  pugui  justificar  abans  del  dia  11  de 
desembre  de  2015,  la  valoració  de  l'oferta  presentada  i  precise  les  condicions  
d'aquesta,  en els termes previstos en l'article 152,  apartat tercer del RD Legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector  
públic» i «ordenar els serveis tècnics  de l'àrea del Territori emetin els corresponent 
informe avaluatiu».

6.  En  la  tramitació  d'aquest  expedient  contradictori  han  estat  notificats  tots  els 
licitadors,  publicat  l'acord al  perfil  del  contractant,  presentades les consideracions i 
documentació  que  ha  tingut  per  convenient  l'empresa  interessada,  Núcleo  Grupo 
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Vimac,sa, en data 10 de desembre de 2015 i  emès l'informe tècnic  per  l'enginyer 
municipal dels serveis tècnics municipals de l'àrea de Territori en data 11 de desembre 
de 2015.

III. Fonaments de dret
1r.  L'esmentat informe tècnic de 11 de desembre de 2015, que conclou amb informe 
desfavorable respecte les al·legacions presentades per l'empresa, es fonamenta en 
en síntesi, en les següents consideracions tècniques:

PRIMER. No s'aporta cap certificat signat de compromís a on es pugui verificar 
que  els  materials  ofertats  per  la  empresa  VIMAC  corresponguin  amb  total 
claredat  a la  marca  presentada als  seus amidaments,  basant-se  només en 
conjectures que no permeten demostrar, tant a nivell de materials com de mà 
d'obra, que els preus ofertats són reals. 

SEGON. La empresa VIMAC fixa, a continuació de la obtenció del PEM (Preu 
Execució del Material), un percentatge  de  despeses  generals  del  4,74%  i  un 
percentatge de benefici industrial del 2%, contradient allò indicat  a  la  Orden 
FOM/1824/2013, del 30 de Septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere  
el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones  
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.  Concretament, 
s'indica  que el  percentatge a incrementar al  pressupost  d'execució del  material  en 
concepte de despeses generals, per a obtenir el pressupost base de licitació, a que es 
refereix l'article 131, apartat 1.a) del  Reglamento General de la Ley de Contratos de  
las  Administraciones  Públicas,  es  fixarà  amb  caràcter  general  al  13  per  100. 
Tanmateix,  a  l'esmentat  article  131 de  l'esmentat  Reglament,  s'indica  que el  PEM 
s'haurà d'incrementar, apart del percentatge corresponent a les despeses generals, un 
6% en concepte de benefici industrial. 

TERCER. VIMAC adjunta un informe extens justificant la baixada al capítol 1.7 
del  seu  informe,  ofertant  una  marca  diferent  a  la  de  la  licitació,  tant  a  nivell  de 
columnes  com  de  lluminàries,  adduint  que  els  preus  lliurats  per  SOCELEC  són 
superiors als del pressupost base de licitació, havent d'afegir a més el cost de la ma 
d'obra, lo qual ha fet que VIMAC hagi pressupostat una altre marca, més econòmica. 
Per  a  justificar  aquest  extrem,  VIMAC presenta  uns preus de  subministrament  de 
material que li van enviar des de SOCELEC:

Punto de luz simple columna YOGA TC 9 metros con 1 TECEO-2 96 LEDS  
5098 NW y telegestión → 1.793,24 € + IVA

TECEO-2 112 LEDS 5098 NW y telegestión → 793,25 € + IVA
Punto luz simple POST-TOP 5 metros con NEOS-3 LED 6061 y telegestión  

OWLET → 1.202,55 € + IVA
1 SECO-OWLET para toda la instalación → 2.500 € + IVA
El cost unitari de la telegestió seria de 2.500/40 = 62,50 € 
Els preus que surten al pressupost-base de la licitació són els següents: 
Punt de llum simple columna YOGA TC 9 metres amb llumenera TECEO 2 96  

5098 NW amb equip electrònic PHILIPS i control OWLET punt a punt  →  744,92 + 
1.310,63 = 2.055,55 € + IVA

TECEO-2 112 LEDS 5098 NW amb equip electrònic PHILIPS i control OWLET  
punt a punt → 774,92 € + IVA

Punt de llum POST TOP de 5 metres amb NEOS-3 LED 6061 → 1.633,27 € + 
IVA

Com es pot observar, hi ha una partida, la de les lluminàries de columna alta, 
que té un preu de licitació inferior a l'ofertat per SOCELEC a VIMAC. Malgrat tot però,  
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si  multipliquem els  preus  unitaris  pel  nombre  de  lluminàries  i  sumem ens  surt  el  
següent:

Preus lliurats per SOCELEC  a 
VIMAC

Preus base de la licitació

54.685,62 € 59.198,24 €

La diferència entre els preus de cost lliurats a VIMAC i els de licitació haurien 
de cobrir les despeses de ma d'obra, essent el seu valor de 4.512,62 €. Si agafem el 
preu de referència que VIMAC ha indicat com a costos que té, 27 €/h, ens sortiria un 
total de 167,13 h. Com que en aquest comparatiu no hem ficat el cost dels bàculs de 
10,5  metres  d'alçada  de  SIMON  LIGHTING,  obtindríem  un  nombre  d'hores  de 
muntatge per lluminària de 7 hores, lo qual correspondria a una parella de 3,5 hores 
per lluminària, temps perfectament assumible.

QUART.  VIMAC  adjunta  tot  un  seguit  de  catàlegs  i  de  característiques 
tècniques del material que oferta, però en cap cas no es fa una comparativa entre el  
material del pressupost base de la licitació i els ofertats per VIMAC, que justifiquin la 
seva equivalència. És més, VIMAC no fa referència a que els seus equips acompleixin 
allò  indicat  a  la  memòria  del  Projecte  Base,  concretament  els  criteris  d'eficiència 
energètica  del  RD  1890/2008,  como  són  els  d'il·luminància  mitjana,  eficiència 
energètica  mínima  i  uniformitat  global  requerida,  així  com la  manca  de  qualsevol 
representació  gràfica  dels  carrers  que  justifiqui  l'acompliment  dels  requeriments 
mínims i mitjans d'il·luminància. 

CINQUÈ. A la pàgina 11 de l'informe emès per VIMAC, s'indica que els bàculs 
proposats per l'avinguda Eivissa són del tipus AM-10, acomplint el que diu el plec de 
prescripcions tècniques, però en cap cas l’empresa justifica documentalment que els 
seus bàculs acompleixin aquest criteri, és més, es considera com un tema irrellevant i  
secundari,  essent  un tema important  de cara  a la  realització de la  obra,  ja  que a 
l'Annex I de la Memòria s'indica, a la introducció, que aquests bàculs hauran de dur 
inserit una instal·lació elèctrica específica per a connectar l'enllumenat nadalenc. 

En conseqüència, no s'acredita tècnica i econòmicament per l'empresa la viabilitat de 
la seva proposició, que cal recordar és de 24,98 unitats percentuals inferior al promig 
de la resta de proposicions presentades  i de 43,71 unitats percentuals respecte el 
tipus de licitació, superant amb escreix els límits disposats per la clàusula novena del 
PCAP, de conformitat amb allò que disposa l'article 152, apartat primer del TRLCSP, 
que disposa: «Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la  
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o anormal  
de  las  ofertas  podrá  apreciarse  de  acuerdo  con  los  parámetros  objetivos  que  se  
establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se 
hayan presentado».

2n. D’acord amb allò previst a les clàusules 9a, 12a, 13a, 14a i concordants del Plec 
de clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que  disposen 
als  articles  53,  146,  151,  152  i  concordants  del  RD  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

3r. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia 
número 712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:
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Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per 
la Mesa de Contractació en la sessió de  data 23 de novembre de 2015 i, en la seva 
virtut, desestimar les al·legacions presentades per l'empresa Núcleo Grupo Vimac,sa, i 
declarar la seva exclusió definitiva del procediment per baixa anormal, de conformitat 
amb les consideracions tècniques de l'informe de  l'enginyer  municipal  dels serveis 
tècnics municipals de l'àrea de Territori de data 11 de desembre, allò disposat a la 
clàusula  novena  i  concordants  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars 
reguladores del procediment i l'article 152 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Segon. Adjudicar a l'empresa a Serveis integrals de manteniment RUBATEC, SA, com 
l’oferta  més  avantatjosa  presentada,  el  contracte  d'obra  de  remodelació  de  les 
instal·lacions d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca, per l’import 
total  de 144.189,54 euros, sense IVA.

Tercer.  Aprovar  els  documents  comptables  annex  de  disposició  de  la  despesa  i 
d'autorització negativa  per a l’exercici  2015,  pe imports de 174.469,34 i  70.606,28 
euros, IVA inclòs, respectivament,  amb càrrec a la partida 1404 1651 61904 i  amb el 
compromís  de  dotar  els  pressupostos  municipals  de  l'exercici  de  2016  amb  la 
consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació. 

Quart.  Designar com a responsable del  contracte i  director  facultatiu  d'obra,  al  Sr. 
Carles Villasur Millan, enginyer Tècnic industrial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Cinquè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a la tots els licitadors del procediment i 
publicar-lo al perfil del contractant.

Sisè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

 Publicar l’adjudicació d'aquest contracte al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en el  termini  de quaranta-vuit  dies a comptar  des de la  data de 
formalització del contracte.

 Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.
 Comunicar  les  dades  bàsiques del  contracte  al  Registre  de  Contractes  del 

Sector  Públic,  de conformitat  amb allò  que estableix  l’article  333.3  del  Text 
Refós de la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en 
què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, 
en el termini dels tres mesos següents a la formalització del contracte”.

I perquè serveixi d’acreditació, lliuro aquesta certificació d’ordre i amb el vistiplau de 
l’alcaldessa, senyora Eva María Menor Cantador.

Badia del Vallès, document signat electrònicament

Vist i plau,

L'alcaldessa
Eva Menor Cantador
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