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Medi ambient/APC 
 
Informe referent a la justificació de la presumpte baixa temerària efectuada per 
les licitadores LABAQUA, SA i IPROMA, SL en relació al contracte de servei de 
seguiment ambiental de l’abocador d’es Coll des Vent 

El present informe s’emet com a resposta a la sol·licitud del president de la Mesa de 
Contractació respecte la justificació de la baixa efectuada pels licitadors Labaqua S.A. i 
Iproma, SL en relació al contracte del servei de seguiment ambiental de l’abocador d’es Coll 
des Vent. 

 
Descripció de la documentació presentada pels licitadors que presumptament es 
troben en baixa temerària 

Labaqua, SA 

1. L’informe de justificació presentat per la licitadora Labaqua, SA amb data 12 de juliol de 
2017 (Reg. entrada 9321), presenta entre els punts 3 i 7 els arguments per demostrar 
que té capacitat per executar el contracte, que són: qualitat, negociació amb proveïdors, 
experiència en treballs similars, innovació tecnològica i sistema de qualitat. El punt 
número 8 del mateix informe es correspon amb la justificació econòmica. El punt 9 del 
document compara les baixes dels licitadors del contracte.  

2. En concret, Labaqua, SA informa del següent: 

- L’empresa compta amb laboratoris propis i amb acreditació dels sistemes de 
gestió de qualitat i mediambiental. 

- Es té capacitat per negociar amb els proveïdors: materials, fungibles, reactius, 
etc. 

- Té coneixements dels treballs a realitzar atès que ha estat adjudicatari d’aquest 
servei entre els anys 2013 i 2017. Així com també en el seguiment d’altres 
abocadors. 

- El laboratori té una metodologia de feina pròpia que permet optimitzar el temps i 
personal. 

- Justificació econòmica. Labaqua, SA desglossa els preus del servei: costs de 
personal (inclosa analítica in-situ de gasos), dietes, costs de l’estudi topogràfic, 
costs de desplaçament, cost de l’anàlisi d’aigües. Finalitza indicant que l’oferta 
presentada de 6.281,34€ permet a l’empresa comptar amb un 25% de benefici. 

Iproma, SL 

3. L’informe de justificació presentat per la licitadora Iproma, SL amb data 12 de juliol de 
2017 (Reg. entrada 9334) s’estructura en: 1. experiència, 2. optimització de recursos, 
3. utilització d’equips existents, 4. equips de tecnologia avançada, 5. sistema de 
qualitat, 6. costs analítics, 7. prestigi dels treballs, 8. justificació dels costs de l’oferta. 
També s’adjunten com annexos: 1. conveni col·lectiu Iproma, 2. cost de presa de 
mostres, 3. cos treballs topogràfics, 4. cost envasos i missatgeria. 

4. A l’escrit, Iproma, SL planteja el següent: 

- L’empresa està realitzant la vigilància ambiental d’altres abocadors. 

- Iproma, SL compta amb la col·laboració de l’empresa Centre Balear de Biologia 
Aplicada, SL amb seu a Palma i que permet abaratir costs de desplaçament. 

- Els equips de presa de mostres i d’analítica estan completament amortitzats. 

- Els equips analítics són d’avançada tecnologia, fet que permet reduir costs. 

- Iproma, SL compta amb sistemes de gestió de qualitat acreditats. 
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- Els costs analítics són reduïts atès el gran nombre d’analítiques anuals que es 
realitzen i que això repercuteix en un elevat marge de negociació amb els 
proveïdors. 

- Justificació econòmica. Iproma, SL especifica els costs del servei: costs de 
personal i de presa de mostres, desplaçaments, enviament de mostres, costs dels 
materials necessaris, cost de l’estudi topogràfic, cost del anàlisis de laboratori 
(aigua i gasos). L’oferta d’Iproma, SL és de 5.090,00€, dels quals indica que el 
benefici seria del 8,8%. 

 

Consideracions tècniques 

1. En l’informe justificatiu de Labaqua, SA es presenten els costs unitaris dels diferents 
aspectes del servei a contractar. La justificació es considera suficient per poder informar 
que la proposició d’aquesta empresa és viable econòmica i tècnicament. 

2. La documentació presentada per Iproma, SL especifica i calcula els costs unitaris que 
conformen la seva oferta econòmica. El detallat presentat es considera suficient per 
considerar que la proposició d’aquesta empresa és viable econòmica i tècnicament. 

3. Encara que no és l’objecte d’aquest informe, a efectes d’informació s’ha comparat 
l’oferta d’un i altra licitador descontant-ne el benefici, i s’ha pogut comprovar que les 
dues proposicions són pràcticament iguals (diferència de 18,04€). 

 

Conclusions 

1. Vista la documentació justificativa de Labaqua, SA, es pot informar favorablement el seu 
contingut. Per tat, es considera que l’oferta d’aquest licitador permet l’execució del 
contracte del servei de seguiment ambiental de l’abocador d’es Coll des Vent. 

2. Vista la documentació justificativa presentada per Iproma, SL, es pot informar 
favorablement el seu contingut. Per tat, es considera que l’oferta d’aquest licitador 
permet l’execució del contracte del servei de seguiment ambiental de l’abocador d’es 
Coll des Vent. 

 

 
Manacor, 13 de juliol de 2017 
 
El tècnic de medi ambient 
 
 
 
 
Antoni Pascual Català 


