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Medi ambient/APC 
 
Informe de valoració de la documentació presentada per Antoni March Vigueret 
referent a la justificació de la presumpta baixa temerària de l’oferta econòmica per 
al Contracte de serveis de seguiment de camp i diagnòstic de compliment del 
contracte de neteja viària, recollida i transport de residus urbans, recollida 
selectiva i gestió de l’Ecoparc i Parc Verd de Manacor 

Antecedents 

1. Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCA) del contracte indicat a la capçalera 
d’aquest informe. 

2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT). 

3. Acta de la mesa de contractació de valoració dels criteris del sobre B (Exp. 8/2017), de 
16 de març de 2017, en la qual es dóna 5 dies al licitador Antoni March Vigueret perquè 
justifiqui la valoració i la viabilitat de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa. En 
aquesta acta s’encomana a aquest tècnic perquè informi sobre si la justificació 
presentada és o no tècnicament viable, amb la deguda motivació. 

Descripció de la documentació presentada 

1. El licitador Antoni March Vigueret ha presentat el 22 de març de 2017 (Reg. entrada 
4098) la documentació per justificar la viabilitat de l’oferta presentada. 

2. L’informe justificatiu conté els següents apartats:  

1) Antecedents 
2) Condicions de l’oferta 
3) Solucions tècniques adoptades 
4) Originalitat de les prestacions proposades 
5) Respecte de les condicions de treball 
6) Obtenció d’ajudes de l’Estat 
7) Conclusions 

3. En el segon apartat de l’informe justificatiu “Condicions de l’oferta” Antoni March 
Vigueret especifica el dimensionament del servei contractat, en el qual s’especifica per a 
cada paràmetre a seguir (d’acord amb el PPT) quin serà el mostreig mensual i les hores 
de dedicació mensual per a cada paràmetre. 

4. En aquest mateix apartat, el licitador presenta una taula resum amb l’estudi econòmic 
del servei, que inclou la dedicació del servei (67 hores/mes, a raó de 10,88€/hora), 
despeses de quilometratges, les despeses generals i el benefici industrial. 

5. En quan a l’apartat de “Solucions tècniques adoptades”, s’indica que es disposa d’una 
plataforma informàtica, ja amortitzada, que ha de permetre la càrrega automàtica de la 
informació de camp recopilada, reduint els temps dedicats al càlcul del nivell de 
compliment dels serveis a auditar. 

6. En el punt de “Originalitat de les prestacions proposades”, s’incideix en l’aplicació 
informàtica del punt anterior especificant que els serveis tècnics municipals podran tenir 
accés a la informació continguda en aquesta aplicació, en qualsevol moment. 

7. Pel què es refereix al respecte de les condicions de treball, el licitador especifica en 
l’apartat corresponent del seu informe que la coordinació dels treballs serà realitzada per 
un tècnic amb una de les titulacions exigides en plec tècnic, i que l’execució del 
seguiment serà a càrrec d’un auxiliar tècnic. S’especifica que les retribucions d’aquest 
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auxiliar tècnic són les estipulades del Conveni col·lectiu del sector d’empreses 
d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics (BOE 18/01/2017), essent el sou/hora de 7,88€ i 
el cost/hora incloses totes les despeses legalment exigibles de 10,88€/hora. 

8. El licitador manifesta que no ha obtingut ajudes de l’Estat ni de cap altra administració 
per realitzar les tasques d’aquest contracte. 

9. L’informe finalitza concloent que, per tot el que s’ha exposat, quedaria justificada l’oferta 
presentada. 

Consideracions tècniques 

1. L’oferta econòmica presentada per Antoni March Vigueret per prestar els serveis del 
contracte és de 10.804,01€ (sense IVA), suposant un 32% de reducció respecte el preu 
de licitació, 15.888,25€ (sense IVA). 

2. En quan a l’informe justificatiu presentat pel licitador, el seu contingut respondria a la 
informació que se li ha exigit en la citada acta de la mesa de contractació, en concret: 

”[...] 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.”  

3. Pel què fa a la informació presentada pel licitador, en quan al dimensionament del servei 
cal dir que el PPT d’aquest contracte no defineix la dedicació en el seguiment de cada 
aspecte a auditar, tan sols s’exigeix fer el seguiment un mínim de 4 dies/setmana, de 
forma que el licitador pot proposar i organitzar el servei de la forma que li permeti 
complir el contracte. La dedicació mensual plantejada (67 hores/mes) hauria de 
permetre complir el mínim de 4 dies/setmana de seguiment exigit en el PPT. 

4. Pel què respecta a les solucions tècniques adoptades per a la correcta i completa 
execució del contracte, se sobreentén que l’eina informàtica per a la recollida de dades i 
processament de les mateixes s’adapta a les necessitats d’anàlisi dels diferents aspectes 
de seguiment que s’exigeixen en el PPT. 

5. L’informe justificatiu mostra de forma comprensible l’estudi econòmic que ha donat lloc 
a l’oferta econòmica presentada en la licitació. El fet que l’estudi econòmic que donà lloc 
al preu de licitació del contracte no compti amb preus unitaris, fa que no es pugui 
comparar un i altre estudi.  

6. En quan a la dedicació al seguiment de camp (67 hores mensuals), l’informe detalla 
quants paràmetres permetrà obtenir mensualment, assenyalant que aquests punts 
analitzats seran representatius del conjunt del contracte que s’ha d’auditar. Es detallen 
tot els àmbits i aspectes que s’han de seguir indicats al PPT. 

7. En quan al cost unitari del seguiment de camp (10,88€/hora), l’informe justifica que 
aquest cost correspondria amb la remuneració de la categoria d’auxiliar tècnic del 
Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics. 

8. A criteri d’aquest tècnic, la proposta del licitador de què la tasca de seguiment de camp 
la realitzi personal qualificat com auxiliar tècnic és viable per a la correcte execució del 
contracte, atès que la complexitat de les feines a realitzar és baixa. 

9. Per tot els que s’ha indicat en aquest apartat de l’informe, es pot afirmar que la 
documentació presentada per Antoni March Vigueret al requeriment de justificar la 
presumpta baixa temerària aporta la informació necessària per avaluar-la i que els 
arguments aportats permeten informar que l’oferta d’Antoni March Vigueret ha de poder 
complir les obligacions del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) del contracte de 
seguiment de camp i diagnòstic de compliment del contracte de neteja viària, recollida i 



 3/3

transport de residus urbans, recollida selectiva i gestió de l’Ecoparc i Parc Verd de 
Manacor. 

 

Conclusió 

A criteri d’aquest tècnic els arguments al·legats per Antoni March Vigueret aporten 
informació respecte la capacitat per prestar els serveis objecte del contracte amb suficiència 
i acomplint el mínim establert al PPT, per aquest motiu s’informa favorablement la 
justificació de l’oferta presentada per Antoni March Vigueret. 

 

Manacor, 24 de març de 2017 

 

El tècnic de medi ambient 

 

 

Antoni Pascual Català 


