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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 
  
 
Denominació: SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL DE TRÀNSIT 
PER A LA POLICIA LOCAL (Exp. 08/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris  
 
Despesa màxima anual: 27.685,95 sense IVA, més el 21% d’IVA com partida independent 
(5.814,05 euros). Cost total per a l’Administració: 33.500,00 euros, IVA inclòs, en funcio 
dels preus  unitaris que consten en el PPT 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 23 de març de 2017 
Horari: 12:00 a 12:30 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
  
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és procedir a l’obertura del sobre B de les pliques admeses que conté la 
proposició econòmica  i proposició tècnica dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, amb el següent resultat: 
 
Criteri 1.- Valoració de l’oferta econòmica: de 0 a 15 punts 
 
Preu de licitació: 27.685,59 euros 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
TECNIVIAL SA 17.019,32 € 
GRABADOS NAYBOR SA 18.215,79 € 
PROSEÑAL SLU 16.915,00 € 
HIEZ SA 16.693,63 € 
IMESAPI SA 15.517,77 € 
API MOVILIDAD SA 15.268,60 € 
VIABAL MANTENIMIENT I CONSERVACIO SA 14.496,17 € 
OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL 21.692,00 € 
SEROVIAL SL 18.813,44 € 
DIEZ Y COMPAÑIA SA 39.923,14 € 
 
 
 
 



Criteri 2.- Augment del termini de garantia per defecte de fabricació mínim d’un any fixat 
en el PPT. Fins 2 punts 
 
 
LICITADOR AUGMENTA: 
TECNIVIAL SA No oferta aquesta millora 
GRABADOS NAYBOR SA Oferta millores que no son objecte 

de criteri d’adjudicació 
PROSEÑAL SLU 9 anys 
HIEZ SA 50 anys 
IMESAPI SA 50 anys 
API MOVILIDAD SA 50 anys 
VIABAL MANTENIMIENT I CONSERVACIO SA 50 anys 
OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL 6 anys 
SEROVIAL SL Oferta millores que no son objecte 

de criteri d’adjudicació 
DIEZ Y COMPAÑIA SA 11 anys 
 
La Mesa per unanimitat acorda excloure del procediment d’adjudicació l’oferta presentada per 
DIEZ Y COMPAÑIA SA per excedir del tipus màxim de licitació 
 
Contra aquest Acord, que és un acte de tràmit que determina la impossibilitat de continuar el 
procediment, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa de Contractació o davant de 
l’òrgan de contractació (batle de la Corporació) en el termini d’un mes comptador des de 
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
La Mesa procedeix a calcular segons indica el PCA i l’article 85 RGLCAP, si de les ofertes 
econòmiques presentades n’hi ha alguna que en principi pugui estar incursa en baixa temerària. 
 
Atès que les empreses Viabal Manteniment i Conservació SA, Api Movilitat SA, Imesapi, SA i 
Hiez SA pertanyen al mateix grup empresarial serà d’aplicació l’art. 86-1 RGLCAP segons ho 
estableix la clàusula 18 in fine del PCA. A aquests efectes es tindrà en compte únicament 
l’oferta més baixa del grup. 
 
A resultes del càlcul realitzat n’hi ha una, la presentada per VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ SA,  que està per davall de l’umbral quantificat en 16.072,76 euros 
 
Per tant es comprova si entre les ofertes presentades n’hi ha de superiors a la mitjana aritmètica 
en més de 10 unitats percentuals (19.644,48 euros) resultant que n’hi ha una, la presentada per 
OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL i es procedeix a realitzar una nova mitjana 
aritmètica excloent l’empresa esmentada resultant un umbral quantificat en 15.382,75 euros. 
 
Resultant que en principi l’oferta econòmica més baixa 14.496,17 euros (la presentada per 
VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA ) està en principi en baixa temerària però 
s’estén els efectes a la resta d’empreses que pertanyen al mateix grup (Api Movilitat SA, 
Imesapi, SA i Hiez SA) que també estan en principi en baixa temerària, però únicament ha de 
justificar dita baixa VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA els efectes del qual 
s’estendran a la resta d’empreses del grup,  la Mesa acorda per unanimitat, de conformitat amb 
l’art. 152 TRLCSP, concedir un termini d’audiència de 5 dies hàbils a comptar del dia següent 
al del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al licitador incurs en baixa 
temerària perquè justifiqui la valoració i la viabilitat de l’oferta i precisi les condicions de la 
mateixa, en particular en el que es refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del 
contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 
disposa per executar la prestació del servei, l’originalitat de les prestacions proposades, el 



respecte de les disposicions relatives a la protecció d’empleo i les condicions de treball vigents 
en el lloc en que vagi a realitzar la prestació, o la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat 
  
Les justificacions que al· legui el licitador per justificar l’oferta aniran acompanyades de 
l’acreditació documental pertinent. 
 
Una vegada justificada la valoració econòmica per l’empresa, es sol· licitarà informe del 
subinspector responsable de trànsit Sr. Miquel Alcover Caldentey sobre si la justificació 
presentada és o no tècnicament viable, amb la deguda motivació 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


