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Acord
Data de l'acord: 1 de febrer de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2018-0001127
Assumpte: Adjudicació del contracte de servei de recollida i eliminació de les restes d’
animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.

Adjudicació del contracte de servei de recollida i eliminació de les restes d’animals
morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per Decret de Presidència núm. 2018-0002425 de 7 d’agost de 2018, es va aprovar l’
expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de recollida i eliminació
de les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, amb
un pressupost màxim de licitació de 130.680,00 euros (IVA inclòs).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
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2. En data 10 d’agost de 2018 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes sense que se’
n presentés cap, per la qual cosa en data 19 de setembre de 2018, el cap de secció de
Conservació va emetre informe en el que sol·licitava tornar a iniciar l’expedient.
3. Per decret de Presidència número 2018-0003244 de data 22 d’octubre de 2018, es va
rectificar per error material els Plecs i resta de documentació de l’expedient i es va acordar
reiniciar el període de licitació. Concretament l’error material que es va corregir, és el
següent:
- On diu:
Import IVA 21%: 22.680,00 euros
Import màxim de licitació IVA inclòs: 130.680,00 euros
-Ha de dir:
Import IVA 10%: 10.800,00 euros
Import màxim de licitació IVA inclòs: 118.800,00 euros

4. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 21 de
novembre de 2018, va examinar la documentació administrativa aportada pels tres
licitadors presentats que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP SL

2

GRANLLAR 47 SL
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3

CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, SL

5. La Mesa va constatar que la documentació administrativa presentada era correcta i
acorda admetre als tres licitadors presentats. A continuació es van obrir els sobres B dels
diferents licitadors amb el resultat següent:

Plica
núm.

Licitador

1

JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP SL

2

GRANLLAR 47 SL

3

CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, SL

Únic criteri preu, fins a 10 punts
Totes les ofertes s’avaluaran segons la
puntuació obtinguda mitjançant la següent
expressió:
Puntació oferta = 10 * (import base licitació –
oferta que es valora) / (import base licitació –
oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment
en funció de l’oferta més baixa de tots els
licitadors, obtenint aquesta 10 punts. Els preus
utilitzats per calcular aquesta puntuació són
sense IVA.

Preu: 64.800 euros

Preu: 65.800 euros
Preu: 61.200 euros

Els sobres B es van passar al responsable del contracte, per a què els examini i valori d’
acord amb els criteris establerts en l’apartat 8 del quadre de característiques del Plec de
clàusules administratives.
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6. En data 26 de novembre de 2018, el cap de l’àrea del SAT informa que les ofertes
presentades per les tres empreses licitadores són presumptament desproporcionades per
la qual cosa s’acorda demanar justificació a les empreses.
7. Un cop transcorregut el termini per presentar la documentació justificativa de les baixes
per les empreses, el responsable del contracte, en data 17 de desembre de 2018, informa
el següent:
“INFORME
sobre la justificació del valor anormal de les ofertes presentades per les empreses
JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.L.; GRANLLAR 47.S.L. i CONSERVACION
INTEGRAL VIARIA, S.L. en relació amb la licitació per contractar el servei de
recollida, transport i eliminació de les restes d'animals morts de la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona. Exp. 8004330008-2018-0001127
Amb data 22 de novembre de 2018 el Servei d’Assistència al Territori emet un informe on fa
constar que les ofertes presentades per les empreses JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.
L.; GRANLLAR 47, S.L. i CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, S.L., al procediment obert
per al servei de recollida, transport i eliminació de les restes d'animals morts de la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona, podrien considerar-se anormalment baixes.

Les empreses JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.L. i CONSERVACIÓN INTEGRAL
VIARIA, S.L. han presentat justificació de l'oferta.
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L'empresa GRANLLAR 47, S.L. no ha presentat justificació de l'oferta.
L’empresa JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.L. ha presentat la justificació de la seva
oferta.
L’oferta d’aquesta empresa, que podria considerar-se anormalment baixa, té una baixa del
40% respecte del pressupost base de licitació.
El raonament presentat per l’empresa per justificar la baixa es fonamenta de manera
general en els motius següents:

Empresa amb 21 anys d'experiència al mercat, amb el servei de sepultura i
incineració d'animals morts.
Disposa d'instal·lacions pròpies de cementiri d'animals morts i incineradora.
Repercussió al servei d'uns costos d'estructura inferiors, atès que l'activitat està
compartida amb altres activitats al centre de recollida.
Preveuen una reducció de costos, donat que moltes recollides es realitzaran
compaginant amb els transport de les activitats ordinàries d'altres clients.
Realització de totes les tasques objecte del contracte amb mitjans de la seva
propietat, sense necessitat de subcontractarne cap, fet que li permet obtenir uns
costos inferiors.
L'experiència que disposa l'empresa en serveis similars realitzats, li ha permès
adquirir uns coneixements del sector que incideixen positivament sobre l'eficiència i
competitivitat de l'empresa.

JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, S.L. , no justifica els costos unitaris en que basa la seva
oferta econòmica amb l’estudi detallat dels corresponents preus unitaris del cost del servei.
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L’empresa CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, S.L. ha presentat la justificació de la
seva oferta.
L’oferta d’aquesta empresa, que podria considerar-se anormalment baixa, té una baixa del
43,33% respecte del pressupost base de licitació.
El raonament presentat per l’empresa per justificar la baixa es fonamenta de manera
general en els motius següents:

Tenint en compte que proposa un preu de recollida de 130,88 €/ut i el valor anual de
l'oferta presentada que és de 20.400 €, es preveu una freqüència de recollida d'un
animal cada dos dies, que en base a la seva experiència és un rang probable, fet
que va viable el contracte.

És l'empresa contractada per la Generalitat de Catalunya per realitzar els treballs de
senyalització horitzontal de les carreteres adscrites a les demarcacions de
Tarragona, aquest fet provoca que els equips estiguin a prop de les carreteres
titularitat de la Diputació de Tarragona, el que minimitza les distàncies a recórrer i els
temps de recollida.
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Es justifica el preu unitari de mà d'obra, dels materials i vehicles per cada recollida i
s'adjunta el pressupost d'una empresa gestora de residus autoritzat.
El rendiment previst a l'estudi econòmic del cost de recollida es considera raonable i els
preus unitaris de mà d'obra coincideixen amb les taules salarials del conveni col·lectiu de la
construcció a la província de Tarragona per a l'any 2018.
Per tant, es proposa acceptar l'oferta presentada per l'empresa CONSERVACION
INTEGRAL VIARIA, S.L., atès que es considera que justifica de forma suficient la seva
oferta.
Es proposa no acceptar l'oferta presentada per l'empresa JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP,
S.L., donat que no està justificat la seva oferta amb preus unitaris de mà d'obra, materials i
vehicles i excloure-la del procediment.
Es proposa excloure del procediment a l'empresa GRANLLAR 47, S.L, donat que no ha
presentat justificació de la seva oferta.”
8. En la mateixa data, el cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, com a
responsable del contracte, va informar sobre la valoració del sobre B de les ofertes
acceptades en el sentit següent:
“INFORME
sobre la valoració de les ofertes acceptades al procediment obert per contractar el
servei de recollida, transport i eliminació de les restes d'animals morts de la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona. Exp 8004330008-2018-0001127
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Efectuada l’obertura del sobre B del procediment obert per contractar el servei de recollida,
transport i eliminació de les restes d'animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació
de Tarragona, amb data 22 d’agost de 2018 el Servei d’Assistència al Territori emet un
informe on es fa constar el següent:

-Que les ofertes presentada per les empreses Jardí Mortuori Baix Camp, S.L.; Granllar 47,
S.L. i Conservación Integral Viaria, S.L. podrien considerar-se anormalment baixes atès
que son inferiors a 25 punts percentuals de baixa.
En data 14 de desembre de 18 s'informa que es proposa excloure les empreses Jardí
Mortuori Baix Camp, S.L. i Granllar 47, S.L i acceptar la justificació de l'oferta presentada
per Conservación Integral Viaria, S.L.
En aplicació del criteri únic d’adjudicació previst a l'apartat 8 del quadre de característiques
del contracte del plec de clàusules administratives particulars que regeix per a aquest
contracte, n’ha resultat el següent:

Import màxim de licitació (IVA exclòs)

108.000,00 €

Durada del contracte:

3 anys

EMPRESA

IMPORT OFERTA

BAIXA (%)

TOTAL

CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, S.L.

61.200,00 €

43,33

10,00
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Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de recollida, transport i eliminació de les restes d'animals
morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, a l'empresa Conservación
Integral Viaria, S.L., per haver obtingut la major puntuació (10 punts).”
9. En data 19 de desembre de 2018, la Mesa de Contractació va assumir els informes
esmentats i va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de
recollida i eliminació de les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació
de Tarragona a l’empresa Conservación Integral Viaria, SL amb NIF B43686641, per un
import de 67.320,00€ (IVA inclòs), per resultar ser la millor oferta, prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del
sector públic en endavant (LCSP) i excloure a les empreses Jardí Mortuori Baix Camp, SL i
Granllar 47,SL.
10. En data 4 de gener de 2019, l’empresa Conservación Integral Viaria, SL, ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 3.060,00 € segons carta
de pagament núm. 2019000004, i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
11. En data 24 de gener de 2019 la Intervenció General ha emès informe de conformitat de
fiscalització limitada prèvia en la fase d'adjudicació.

Fonaments de dret
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1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
3. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de Govern, d’acord
amb la delegació efectuada per decret de Presidència de data 16 de juliol de 2015 amb
núm. de registre 2015-2266.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 19 de desembre de 2018.
Segon. Excloure a les empreses Jardí Mortuori Baix Camp, SL i Granllar 47,SL. d’acord
amb l’informe emès pel cap de l’àrea del SAT i assumit per la Mesa de contractació en
sessió de 19 de desembre de 2018.
Tercer. Adjudicar el contracte del servei de recollida i eliminació de les restes d’animals
morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, a l’empresa Conservación
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Integral Viaria, SL, per un import de SEIXANTA SET MIL TRES-CENTS VINT EUROS
(67.320,00 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA

61.200,00 €

Import 10% IVA:

6.120,00 €

Preu final del contracte

67.320,00 €

Quart. Disposar la despesa derivada d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3060/453/21000/01 per a les anualitats 2019, 2020 i 2021 per un import per
cada anualitat de 22.440,00€, amb números d’operació 2019000456-D, 2019000457-D i
2019000458-D, condicionat respecte els exercicis 2020 i 2021 a l’existència de crèdit
disponible.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.7 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del contracte
administratiu corresponent a partir del 15è dia hàbil des què es faci tramesa de la
notificació de l'adjudicació, en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’àrea del SAT

Règim de recursos:
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Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció
de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el
termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió d’aquesta
notificació (data de Registre de Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo
davant l’òrgan de contractació
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