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-RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ –  
 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER L´ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DE L’EMPRESA 
MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT, S.L. 

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, Consellera Delegada de VILADECANS QUALITAT, S.L.  
 
En relació amb el procediment obert per a l’adjudicació del subministrament de gas natural de 
l´empresa municipal Viladecans Qualitat, S.L  
 

EXPOSA 
 
 
1. Atès que en data 22 d´octubre del 2019 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea 

(“DOUE”) i al perfil de SPM Viladecans Qualitat S.L. (“VIQUAL”) integrat a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de 
licitació del procediment obert per a l’adjudicació del subministrament de Gas Natural de 
l´empresa municipal Viladecans Qualitat, S.L. 
 

2. Atès que en data 5 de desembre del 2019, un cop finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura i qualificació del 
sobre A contenidor de la documentació administrativa general per optar a l’adjudicació 

del contracte del subministrament de gas natural de l´empresa municipal Viladecans 
Qualiltat S.L. 
 

3. Atès que les següents empreses van presentar oferta a la licitació de referència:  

 
Licitador núm. 1:  
Data presentació: 11/11/2019 a les 15:47h 
Núm. de Registre: E/000046-2019 
Identificador (NIF): A61797536 
EMPRESA: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 12/11/2019 a les 12:32h 
Núm. de Registre: E/00047-2019 
Identificador (NIF): A-82539594 
EMPRESA: UNION FENOSA GAS COMERCIAL S.A 

 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 13/11/2019 a les 18:24h 
Núm. de Registre: E/000048-2019 
Identificador (NIF): B-99406944 
EMPRESA: MULTIENERGIA VERDE S.L  
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 14/11/2019 a les 18:33h 
Núm. de Registre: E/000049-2019 
Identificador (NIF): A85818797 
EMPRESA: FUSIONA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A 
 
Licitador núm. 5:  Data presentació: 15/11/2019 a les 11:20h 
Núm. de Registre: E/000050-2019 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
                    GAS NATURAL VIQUAL 

DATA Signatura digital 
NÚM. 

EXPEDIENT 
327/19 
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Identificador (NIF): B-22373948 
EMPRESA: LABOIL ENERGIA S.L 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 15/11/2019 a les 11:31h 
Núm. de Registre: E/000051-2019 
Identificador (NIF): B-39793294 
EMPRESA: ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES 

 
 

4. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar 
el següent acord:  

 
“La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les 
deficiències detectades al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils 
a aquests efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes 
observats, no seran admeses i es proposarà la seva exclusió del present 
procediment de licitació:  

  
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 12/11/2019 a les 12:32h 
Núm. de Registre: E/00047-2019 
Identificador (NIF): A-82539594 
EMPRESA: UNION FENOSA GAS COMERCIAL S.A 

 
La documentació presentada NO s´ ajusta a la requerida per VIQUAL al PCAP 
de la licitació. S´hi haurà d´esmenar el següent defecte: 

 
- El DEUC aportat per l´empresa no està signat de forma electrònica 

contravenint l´ estipulat en la clàusula 8.2.2 segon paràgraf. Requerir a 
l´empresa perquè signi digitalment el DEUC”. 

 
 

5. En data 16 de desembre de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per qualificar les 
esmenes de la documentació presentada en el sobre A, requerida al licitador exclòs 
provisionalment així com la seva acceptació i/o rebuig, per optar a la licitació del contracte 
privat de subministrament de Gas Natural de l´empresa municipal Viladecans Qualitat S.L 

 
 Licitador núm. 2:   

      Data presentació: 10/12/2019 a les 12:43h 
     Núm. de Registre: E/000053-2019 
      Identificador (NIF): A-82539594 
      EMPRESA: UNION FENOSA GAS COMERCIAL S.A 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL  
considerant-se a tal efecte suficient i correcte l’esmena presentada, ja 
que:   

 

• Ha presentat el document DEUC signat digitalment. 
 
6. A la vista de la documentació presentada, la mesa va procedir a acceptar la 

documentació aportada per esmenar les deficiències del sobre A i, en conseqüència, a 
admetre als licitadors exclosos provisionalment següents: 

 
   Licitador núm. 2:   
     Data presentació: 10/12/2019 a les 12:43h 
      Núm. de Registre: E/000053-2019 
      Identificador (NIF): A-82539594 
      EMPRESA: UNION FENOSA GAS COMERCIAL S. 
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6. Atès que en data 22 de gener del 2020 es va penjar la convocatòria de l´obertura del 

Sobre B (proposta econòmica i financera). Així mateix, també es van publicar les actes 
emeses per la Mesa de Contractació fins al moment.  
 

7. Atès que en data 24 de gener del 2020 es celebrà, en acte públic prèviament convocat, 
l’acta d’obertura dels sobres B (proposta econòmica i financera) presentats pels licitadors 
admesos al procediment amb el resultat següent:  

 
 

Licitador Núm. 1:   
Empresa: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A 
Oferta econòmica: 123.843,82 € 
 

  

 
 

 
Licitador Núm.2: 
Empresa: UNION FENOSA GAS COMERCIAL 
Proposta econòmica: 122.157,00 € 
 

 
 

Licitador Núm.3 
Empresa: MULTIENERGIA VERDE S.L 

Proposta econòmica: 126.846,63 €. 
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Licitador Núm.4 
Empresa: FUSIONA SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.A 
Proposta econòmica:. 124.694,32 € 
 
 

 
 
 
 
Licitador Núm.5 

 Empresa: LABOIL ENERGIA S.L 
Proposta econòmica: 125.493,00 € 
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Licitador Núm.6 
Empresa: ALDO ENERGÍA Y SOLUCIONES S.L 
Proposta econòmica: 132.526,05 € 
 
 

 
 
 

 
8. Atès que en la mateixa acta es va detectar que no hi havia cap baixa temerària, i que en 

data 28 de gener del 2020 s’ha emès un informe pel tècnic en el qual s’informa de la 
puntuació obtinguda pels licitadors admesos en el sobre B en aplicació dels criteris de 
valoració automàtica previstos al PCAP, i que justifica la no existència de baixa temerària, 
segons: 

 
S’han admès a licitació 6 ofertes de les quals s’exclou l’oferta més econòmica i la més 
cara per obtenir la BMR (Baixa Mitjana de Referència). 
 
Cap de les ofertes ofereix una baixa superior en 5 unitats percentuals a la BMR. 
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Licitació: 136.828,43 €

Núm. Licitador Oferta Baixa (%) BMR BMR-baixa

1 Gas Natural Comercializadora, S.A. 123.843,82 € 9,489701811 -1,00536307

2 UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA 122.157,00 € 10,72250116 -2,23816242

3 MULTIENERGIA VERDE, S.L. 126.846,63 € 7,295121343 1,1892174

4 FUSIONA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A. 124.694,32 € 8,868120463 -0,38378172

5 LABOIL ENERGIA S.L. 125.493,00 € 8,284411361 0,19992738

6 ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L. 132.526,05 € 3,144361154 5,33997759

8,48433874

 
 
 
Per tant, no hi ha cap baixa temerària. 

 
9. Atès que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 

14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la seva disposició addicional tercera va 
suspendre els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector 
públic afectant, per tant, al procediment obert per a l’adjudicació del subministrament de 
Gas Natural de l´empresa municipal Viladecans Qualitat, S.L. 

 
10. Atès que en data 25 de març del 2021 la Mesa de Contractació ha adoptat els acords 

següents:  
 

 
PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present 
proposta d’adjudicació, el licitador núm. 2 UNION FENOSA GAS 
COMERCIALIZADORA SA és el que ha obtingut més puntuació dels criteris 
avaluables de forma automàtica amb un total de 100,00 punts, d’acord amb el 
desglossament detallat en aquesta proposta.  

 
 

 
Oferta 2:  
Nom licitador: UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA 
Puntuació total ( sobre B ):  100 punts 
 

 
 
a) Oferta econòmica  ................................................... fins a 100 punts 
 
Aquesta empresa presenta una oferta de 122.157,00 € 
  
 
S’aplicarà la fórmula: 
 

                                       
 
Per tant: 
 
Pi = 100 punts. 
 
 
SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ del contracte de subministrament de Gas Natural de l´empresa 
Viladecans Qualitat S.L (327/19) 
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TERCER.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte de 
subministrament de Gas Natural de l´empresa Viladecans Qualitat, S.L (exp. 
327/19) al licitador núm. 2 UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA per 
un import de CENT VINT-I-DOS MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS 
(122.157,00€) IVA exclòs, atès que ha estat el que ha obtingut la millor puntuació 
en els criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 100,00 punts. El 
desglossament del preu d´adjudicació és el següent:  

 
 

 
 
 
11. Atès que s´han publicat, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, totes les actes de la Mesa de 
Contractació. 
 

12. Atès que en data 28 de gener del 2020 s’ha emès un informe pel tècnic designat per 
VIMED en el qual s’informa de la puntuació obtinguda pels licitadors admesos en el sobre 
B en aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP.  

 
13. Atès que en data 25 de març del 2021 la Mesa de Contractació, a la vista dels informes i 

documentació que obra a l´expedient, va ratificar la puntuació atorgada als sobres B en 
aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP i va aprovar la proposta 
d´adjudicació adoptant els següents acords: 

 

 
R E S O L C 

 
PRIMER.-  RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa 

de Contractació de 25 de març del 2021 en relació al procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte de subministrament de Gas Natural de l´empresa 
Viladecans Qualitat S.L ( 327/19). 

 
 
SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DE 

L´EMPRESA VILADECANS QUALITAT S.L (exp.núm 327/19) al licitador núm. 2 
UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA per un import de CENT VINT-I-
DOS MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS (122.157,00€) IVA exclòs, atès que 
ha estat el que ha obtingut la millor puntuació en els criteris d’aplicació automàtica, 
amb un total de 100,00 punts; d´acord amb el desglossament següent:  
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Licitador núm. 2: UNION FENOSA GAS COMERCIALIZDORA S.A 
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica .....................................  100,00 punts 
Puntuació TOTAL ............................................................................................ .100,00 punts 

 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 

  

 

 

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica ...................................................  100,00 punts 

 

 
 

TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula 
9.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, 
presenti a VIQUAL la documentació següent: 

 

• Acreditación conforme se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, mediante la aportación de los 
documentos que se exponen a continuación: 

 
a)  En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del 

impuesto sobre actividades económicas y esté obligada al pago de 
éste, deberá aportar el documento de alta del impuesto relativo al 
ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, o el último recibo acompañado de la declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
impuesto.  
 
Aun así, en el supuesto de que la empresa seleccionada se 
encuentre en alguno de los supuestos de exención de este 
impuesto, recogidos en el artículo 82 del Real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto refundido 
de la Ley reguladora de las haciendas locales, aportará una 
declaración responsable en la que deberá especificar el supuesto 
legal de exención y aportará el documento de declaración en el 
censo de obligados tributarios. 

 
b)  Certificado específico de encontrarse al corriente de las 

obligaciones tributarias expedido por la Administración Tributaria, 
a los efectos del artículo 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.  

 
c)  Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de estar al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social.  
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d)  Certificado positivo, emitido por la Generalitat de Catalunya, 

acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la 
mencionada administración. 

 
e)  Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Viladecans, 

acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la 
mencionada administración, en su caso. 

 

• Garantía definitiva de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. 

 
• Documentación acreditativa de la capacidad para contratar del licitador 

(documentación descrita en la cláusula 6 del presente Pliego en lo 
referente a la capacidad, personalidad, solvencia, carencia de 
prohibiciones de contratar y habilitaciones profesionales del licitador) 
teniendo en cuenta que: 

 
o Los empresarios que estén inscritos al ROLECE o en 

el RELI quedan exentos de aportar los documentos y datos que 
figuren en los mencionados registros, y únicamente tendrán que 
presentar: 
 

▪ Una copia simple del documento acreditativo de 
inscripción en el Registro, junto con la declaración 
responsable, firmada por el representante de la 
empresa, acreditando la vigencia de los datos incluidos 
en el Registro, de acuerdo con el modelo contenido en el 
Anexo núm. 6, que se adjunta al presente Pliego. 

 
▪ La documentación acreditativa de su capacidad que no 

figure inscrita en el registro o no esté debidamente 
actualizada. 

 
o La declaración del licitador de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones de contratar, se presentará de conformidad con el 
modelo adjunto al presente Pliego como Anexo núm. 7. 
 
Esta declaración se tendrá que realizar mediante testigo judicial 
o certificación administrativa, según los casos. Cuando este 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada 
ante autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. También se admitirá la presentación del 
Anexo núm. 7 firmado electrónicamente por cualquier medio 
que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su 
voluntad y su consentimiento, garantizando así, la integridad e 
inalterabilidad del documento. 
 

• Acreditación del cumplimiento de las condiciones sociales de trabajo y 
de igualdad según se describe en el presente Pliego (en relación con la 
cuota del 2% y el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres). 

 
• Otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 

efectiva disposición de los medios que se hubiera comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano 
de contratación. 

 

• En caso de que el contrato sea adjudicado a una unión o agrupación de 
empresas, en cualquier régimen jurídico legalmente admitido, éstas 
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tendrán que acreditar su constitución en escritura pública, dentro del 
plazo otorgado para la formalización del Contrato, y el CIF asignado y la 
representación, si se tercia. 

 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a 
requerir la mateixa documentació al Licitador següent per l’ordre en que hagin estat 
classificades les ofertes. En aquest cas VIQUAL es reserva la possibilitat d’exigir-li 
l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat de conformitat amb el previst a l’article 150.2 LCSP. 

 
 

QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 
presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i 
que el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del 
contracte corresponent. 

 
CINQUÈ.-  FORMALITZAR amb l’empresa adjudicatària el corresponent contracte.  
 
SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant i a les demés plataformes 
on correspongui.  

 
 
 
Viladecans,  abril del 2021 

 
 
 
 
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


