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Exp.: C1742021325 - 1033/2021

ANTONI PUJADÓ ESTANY, Àrea de secretari-intervenció habilitada de l’Ajuntament
d’Òdena.
CERTIFICO: Que el dia 17 de març de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:

“Per acord de Junta de Govern Local de data 13/01/2022 es va aprovar inicialment el Plec
de clàusules administratives i les clàusules tècniques particulars per a la contractació del
“Rènting vehicle serveis de vigilància municipal sense opció a compra”, alhora que s’iniciava
el procediment de licitació dels servei mitjançant tramitació ordinària, procediment amb
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant varis criteris
directament vinculats a l’objecte del contracte. En no presentar-se al·legacions, els plecs
han esdevingut aprovats definitivament.

En data 15 de febrer de 2022 es va procedir a la constitució de la Mesa de contractació i a
l’obertura del sobre A que contenia la documentació administrativa, acordant l’admissió de
totes i cadascuna de les propostes.
En data 17 de febrer de 2022 es va tornar a reunir la Mesa per procedir a l’obertura del
sobre B: oferta dels criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica. En detectar-se
que una de les propostes presentades es trobava dins dels supòsits determinats en plecs
com a baixa presumptament anormal, es va requerir a BANCO DE SANTANDER, S.A.
(A39000013) per a que en el termini de 5 dies hàbils justifiques la valoració de la seva
oferta.
Aportada documentació acreditativa, els serveis econòmics municipals, en data 25.02.2022
van emetre informe en el sentit que:
“(...)
CONCLUSIONS
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En execució de la resolució es va fer públic l’anunci de licitació mitjançant la seva inserció en
el perfil del contractant i en el Tauler per un període mínim de 30 dies naturals hàbils. Dins
del termini d’exposició pública han formulat proposta mitjançant l’eina Sobre Digital:

Una vegada revisada tota la informació i documentació proporcionada per Banco de
Santander, S.A. proposo acceptar l’oferta presentada des d’una perspectiva tècnica i
econòmica.”
En data 1 de març de 2022 la Mesa es va tornar a reunir per donar a conèixer l’informe
tècnic respecte la comprovació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats emetre
proposta d’adjudicació, segons acta que es transcriu a continuació:
“
Contracte: CONTRACTE D’OBRES
Objecte: RENTING VEHICLE SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL SENSE OPCIÓ
A COMPRA
Forma: LICICTACIÓ PÚBLICA
Procediment: OBERT
Convocatòria licitació: ACORD JUNTA DE GOVERN DE DATA 13.01.2022
Exp. C1742021325 – 1033/2021
ACTA NÚM. 3 CONEIXEMENT DE L’INFORME TÈCNIC RESPECTE LA COMPROVACIÓ
D’OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
Localitat i lloc: Òdena
Data: 1 de març 2022
Comença: 09:00 hores
Finalitza: 09:30 hores
Mesa de Contractació, assistents:
Presidenta:

- Maria Sayavera Seuba, alcaldessa

Vocals:

- Secretaria –Interventora: Celsa Pérez Gil

- Servei de Vigilants Municipal: Carlos Delgado Fernández
Actua com a secretària la funcionaria de l’Ajuntament d’Òdena Sra. Quima Rico Santano.
Licitadors presents
No es presenten
Desenvolupament de la sessió
1. Mesa de Contractació. Es reuneix la Mesa amb els assistents esmentats a
l’encapçalament, designats en el plecs administratius particulars aprovats per acord de Junta
de Govern Local de data 13.01.2022.
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- Tècnic operatiu de tresoreria: Antoni Pujadó Estany
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2. Coneixement de l’informe emès pel Serveis Tècnics respecte la
comprovació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats, en data
25 de febrer de 2022

Es procedeix a la lectura de l’informe tècnic de valoració justificativa presentada per
l’interessat en data 21.02.2022 mitjançant la plataforma de contractació de serveis públics.
“INFORME TÈCNIC
Assumpte
Contracte
Data
Titular

Informe tècnic respecte a la justificació de baixa
anormal detectada
Rènting vehicle servei de vigilància municipal sense
opció a compra
25 de febrer de 2022
Ajuntament d’Òdena

En Antoni Pujadó Estany, Tècnic de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Òdena, emeto el
següent informe,
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern de data 13 de gener de 2022, s’aprova el Plec de clàusules
tècniques particulars que han de regir la contractació del present contracte,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alphabet España Management, S.A.
Autos Iglesias, S.L.
Arval Service Lease, S.A.U.
Transtel, S.A.
Banco de Santander
Cronorent, S.L.
Andacar 2000, S.A.

En data 15 de febrer de 2022 es procedeix a la constitució de la Mesa dfe contractació i
obertura del sobre A – Documentació administrativa. La Mesa declara admesos als licitadors
presentats.
En data 17 de febrer de 2022 es procedeix a l’obertura del sobre digital B: Oferta dels
Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica. Es comprova que la oferta
presentada per Banco de Santander esta inclosa en l’apartat “I – Criteris per a la
determinació de l’existència de baixes presumptament anormals“ dels plecs de clàusules
administratives particulars.
En data 17 de febrer de 2022 la Mesa de Contractació notifica a Banco de Santander, S.A.
que d’acord amb el que disposa la clàusula 14.4 Ofertes amb valors anormals i
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Finalitzat el termini de presentació d’ofertes per a la licitació del contracte, mitjançant
tramitació ordinària, procediment obert amb determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa mitjançant diversos criteris vinculats a l’objecte del contracte, s’hanm presentat
els següents licitadors:

desproporcionats del Plec de clàusules administratives particulars i d’acord també amb el
que disposa l’article 149 de la Llei de contractes del sector públic i 85.4 del Reglament de la
Llei de contractes, donant-li audiència per a que en el termini de cinc dies hàbils pugui
justificar i desglossar raonadament i detalladament la seva oferta.
En data 23 de febrer de 2022 Banco Santander, S.A. presenta informe justificatiu de l’oferta
presentada
CONSIDERACIONS.







Que es compromet expressament a executar el contracte que se li adjudiqui en els
termes descrits en l’oferta realitzada que consta en el expedient i que es una
empresa d’àmbit nacional que disposa de suficient solvència econòmica, financera,
tècnica i professional per a subministrar el producte ofert.
Que l’oferta realitzada forma part de la seva política comercial, sent els preus de
mercat oferts en la resta del territori nacional i tenint en compte els següents
aspectes:
o Que el preu ofert pel proveïdor ha estat més baix obeint a acords existents i
que responen entre altres al volum de les operacions i capacitat de
contractació de Banco de Santander, S.A.
o Que per les mateixes raons, aquesta Entitat té acords amb l’asseguradora
que ens permet oferir un preu competitiu.
o Que Banco de Santander, S.A. ja ha contractar amb altres Ajuntament i
Entitats ofertes similars a la que es objecte d’aquest expedient .
o Que Banco de Santander, S.A. com a conseqüència de la seva experiència i
organització té capacitat d’oferir preus més baixos que altres entitats de
similar activitat.
o Que tenint en compte tot l’anterior el contracte en els termes inclosos en la
proposició econòmica permetria a Banco de Santander, S.A. obtenir beneficis.
o Que en conseqüència, en cas de resultar adjudicataris del contracte, els
preus oferts es podran mantenir vigents.
o Que Banco de Santander, S,A, compleix amb les obligacions relatives a les
disposicions de protecció i condicions de treball dels seus empleats
Que en base a tot l’anterior s’admeti definitivament l’oferta presentada.

Segon.- Analitzada la referida documentació es considera que la documentació es
acceptable i que no es fonamenta en hipòtesis o pràctiques inadequades des del punt de
vista tècnic.
Tercer.- Aquest tècnic no ha pogut comprovar el que assenyala l’article 149 de la LCSP en
relació a si Banco de Santander, S.A. a obtingut algun ajut de l’Estat que li ha permès fer
l’oferta anormalment baixa objecte d’aquest informe.
CONCLUSIONS
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Primer.- Banco de Santander, S.A., ha presentat la justificació de la baixa temerària
mitjançant document en el que en extracte assegura:
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Una vegada revisada tota la informació i documentació proporcionada per Banco
de Santander, S.A. proposo acceptar l’oferta presentada
des d’una
perspectiva tècnica i econòmica.”

La Mesa de contractació, un cop avaluat l’informe emès pel Tècnic de Serveis Econòmics
acorda admetre la proposta presentada per Banco de Santander, S.A. (A39000013) i
demana als membres de la Mesa que es procedeixi a la classificació de totes i cadascuna
de les ofertes admeses d’acord amb els criteris de valoració de l’apartat H del quadre de
característiques dels Plecs de clàusules administratives particulars.

Vist el resultat de la puntuació, la Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de
contractació que ha de resoldre el procediment, l’adjudicació a favor de Banco de
Santander, S.A. (A39000013), per quan resulta titular de l’oferta més avantatjosa, ja que ha
obtingut la valoració més alta d’acord amb els criteris de qualificació assenyalats en el plec
de clàusules administratives particulars verificat amb la puntuació total de 87,75 punts del
100 punts possibles.
Procedeix requerir a l’empresa proposada per a què en el termini de 10 dies hàbils, aporti la
documentació que s’indica en la clàusula quinzena dels plecs de clàusules administratives
particulars.
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3. Valoració ofertes d’acord amb el criteris d’adjudicació per part de la Mesa de
Contractació:

Seguidament la Sra. Presidenta pregunta als presents si volen fer alguna observació sobre
aquest acte. No formulant-se’n cap, es dóna l’acte per acabat a l’hora que s’indica a
l’encapçalament, i s’estén aquesta acta que signen electrònicament al marge tots els
assistents, juntament amb la secretària, que en dóna fe. “
Requerida documentació i aclariments previs a l’adjudicació d’acord amb la clàusula
quinzena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, l’empresa
proposada com a adjudicatària ha donat compliment a tots i cadascun dels extrems exigits.
Examinada la documentació presentada, de conformitat amb el que disposa la Llei de
contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, i d’acord amb les atribucions que
l’Alcaldia ha delegat en favor de la Junta de Govern Local per mitjà de resolució núm. 542 de
19/07/2019,
Aquesta Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer. Declarar vàlid el procediment i adjudicar a Banco de Santander, S.A. (A39000013)
el contracte Rènting vehicle servei de vigilància municipal sense opció a compra pel termini
de 48 mesos i pel preu de 45.728,16, IVA exclòs.
Segon. El termini d’execució del servei serà de 48 mesos a comptar de la data de lliurament
del vehicle establert en els plecs administratius particulars en un màxim de 6 mesos a
comptar des de la formalització del contracte.





13.763,04 €, per l’any 2023 a càrrec de l’aplicació pressupostària que s’habiliti a tal
efecte.
13.763,04 €, per l’any 2024 a càrrec de l’aplicació pressupostària que s’habiliti a tal
efecte.
Per a l’any 2025 càrrec de l’aplicació pressupostària que s’habiliti a l’efecte, la
quantitat que resulti de restar a la xifra total del contracte (55.052,16 €) les
obligacions reconegudes en els exercici 2022, 2023 i 2024.

Quart. L’eficàcia i executivitat de la contractació concertada no s’iniciarà i/o la seva prestació
se suspendrà si així ho determina normativa estatal i/o autonòmica de referència -amb motiu
de la situació de pandèmia Covid-19 – sense que pugui el prestador del servei contractat
reclamar en raó de dites circumstàncies la retribució econòmica pactada i/o responsabilitat
patrimonial derivada a l’Ajuntament.
Cinquè. Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura dels documents que escaigui fins a
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Tercer. Autoritzar i disposar d’un crèdit per import màxim equivalent a 1.146,92 € mensuals
pel número de mesos de l’any 2022 en que l’Ajuntament disposi del vehicle amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 37.13000.20400 del pressupost vigent i un crèdit de:
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la formalització del contracte.

Sisè. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a tots els licitadors,
així com als Serveis econòmics municipals.”

Àrea de secretaria – intervenció habilitada

Vist i plau
L’alcaldessa

Antoni Pujadó Estany

Maria Sayavera Seuba
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I per a que consti, i sense perjudici del que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta, en els
termes de l’article 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre emeto la present certificació
a Òdena, a 17 de març de 2022.
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