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Expedient de contractació núm. 2018.04
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Reunits de manera telemàtica, el dia 28 d’octubre de 2021, a les 13:15 hores, es
constitueix, en sessió privada, la Mesa de Contractació de l’Acord marc subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04), integrada per l’Il·lm. Sr. Jordi Xargay i Congost,
President de la Mesa, el Sr. Jordi Manau Terrés, Interventor del CCDL, vocal, i, per últim, la Sra.
Neus Roura Serra, Secretària del CCDL i Oficial Major de la Diputació de Lleida, qui actuarà com
a vocal i secretària de la Mesa, amb la finalitat de procedir a avaluar la informació i
documentació proporcionada per les empreses, les ofertes dels quals estaven incurses en
pressumpció d’anormalitat, i elevar a l’òrgan de contractació l’acceptació o rebuig de les
ofertes presentades per part de les empreses requerides.
Una vegada constituïda la Mesa, el President obre la sessió exposant als membres de la Mesa
que la Comissió executiva del CCDL, en la sessió del dia 14 de juliol de 2021, va acordar
declarar la nul·litat de ple dret de l’acord d’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord
marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2018.04), així com
també retrotraure les actuacions en el moment previ a l’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i
59, per tal que, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP, les empreses proposades com a
adjudicatàries dels lots referenciats presentessin la justificació de les respectives ofertes
econòmiques, atès que d’acord amb els paràmetres fixats a la clàusula 14 del PCAP aquestes
podrien estar incurses en valors anormals o desproporcionats.
En aquest sentit, la Secretària informa que es va procedir a sol·licitar a les empreses
proposades com adjudicatàries dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 (Lot 12: ROMACAR ABS SL, Lots 14,
16 i 18: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL i Lot 59: CRONORENT SL) la informació
necessària per a justificar si l’oferta econòmica resulta anormalment baixa en relació amb la
prestació, o pel contrari l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada i s’ha de tenir en
compte per a la proposta d’adjudicació de l’Acord marc. El tràmit d’audiència va ser
degudament atès en temps i forma per part de les empreses.
D’acord amb l’establert a l’article 149.3 de la LCSP, el President cedeix la paraula a la cap de
l’àrea d’estudis i contractació de l’ACM, la qual exposa l’informe tècnic de valoració de la
documentació aportada per les licitadores les ofertes de les quals han incorregut
presumptament amb valors anormals, emès en data 17 de setembre de 2021, informant
favorablement sobre la normalitat de les ofertes presentades, a l’apreciar la viabilitat de
l’execució del contracte amb la documentació aportada, així com també al disposar les
empreses licitadores d’unes solvències que sobrepassen amb escreix els mínims fixats en els
plecs, tot garantint suficientment el correcte compliment del contracte.
Els membres de la Mesa de contractació, amb l’assistència i assessorament tècnic de l’àrea
d’estudis i contractació de l’ACM, procedeixen a analitzar la documentació presentada per les
empreses ROMACAR ABS SL (lot 12), ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (Lots 14, 16 i 18) i
CRONORENT SL (Lot 59), així com també l’informe tècnic de valoració abans exposat, i acorden
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per unanimitat acceptar la valoració realitzada segons l’informe tècnic, considerant que les
ofertes presentades que presumptament contenien valors anormals o desproporcionats,
poden ser complertes amb les condicions econòmiques i solucions tècniques plantejades,
concloent-se la viabilitat de les ofertes presentades i la seva no incursió en anormalitat i, per
tant, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP proposa a l’òrgan de contractació acceptar les
ofertes.
L’esmentat informe, incorporat com a annex, serveix de motivació de conformitat amb l’article
88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Vist el resultat i les puntuacions atorgades a les proposicions tècniques i d’apreciació
automàtica presentades per les diferents empreses licitadores que consten en l’acta de la
Mesa de contractació de data 30 de juny de 2021, els membres de la Mesa de contractació
acorden, per unanimitat, formular la proposta de classificació i adjudicació d’empreses dels
lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements
de transport i de serveis de manteniment, d’acord amb el detall que seguidament es
relaciona:
LOT 12. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA
1. ROMACAR ABS SL (98,80 punts)
2. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (79,17 punts)
3. COVESA VEHÍCULOS SL (62,22 punts)
LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
2. EXCLUSIVAS PONT SA (74,07 punts)
3. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (71,72 punts)
LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,46 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts)
3. BILBOTRUCK SL (80,95 punts)
LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
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2. TALLERES AUTOLICA SA (87,68 punts)
3. BILBOTRUCK SL (81,35 punts)
LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament)
1. CRONORENT SL (97,50 punts)
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (89,92 punts)
3. TRANSTEL SA (81,17 punts)
Els membres de la Mesa acorden elevar els acords anteriors a l’òrgan de contractació per tal
que resolgui el que resulti pertinent i requerir a les empreses licitadores, si escau, l’acreditació
documental prèvia a l’adjudicació.
Una vegada portades a terme totes les actuacions, el President sol·licita als presents si algú vol
manifestar alguna cosa més, i no produint-se més intervencions, el President dona per
finalitzada la sessió a les 13:55 hores.
I per tal que quedi constància de tot el que s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present acta,
de tot el que en dono fe.
Contra el present acte es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el
que estableixen els articles 44 i ss. de la LCSP.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica
La secretària del CCDL i
Oficial Major de la Diputació de Lleida

Neus Roura i Serra
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