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Núm. expedient.: X2021001400
INFORME DE NECESSITAT

Identificació de l’expedient
Informe justificatiu sobre la necessitat existent de subministrament de carburant per a la
flota de vehicles de l’Ajuntament d’Anglès, d’acord amb el que s’estableix a l’article 28 i
116.4.e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Antecedents, fets i consideracions
Antecedents:
Primer.- Vist que actualment l’Ajuntament d’Anglès no té licitada la contractació relativa al
proveïment de carburants i que el seu subministrament s’està realitzant a través d’una
pròrroga tàcita de l’anterior licitació fins que es pugui licitar el present contracte.
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Segon.- En data 05 de febrer de 2021 es va aprovar, mitjançant Acord de la Junta de
Govern Local, l’expedient X2020000714, consistent en la licitació del subministrament de
diferents tipus de carburant destinat a les calderes de les instal·lacions municipals del
consistori i als vehicles de la flota municipal d’Anglès.
Tercer.- En data 12 de juliol de 2021 es va declarar desert el Lot 2 del contracte de
subministrament de carburant amb destinació als vehicles de l’Ajuntament d’Anglès i es va
instar l’obertura d’un procediment negociat sense publicitat per licitació deserta, convidant
a un mínim de tres empreses per a participar en la licitació.
Quart.- Transcorregut el termini per a què les empreses convidades presentin una oferta,
cap de les tres empreses va presentar oferta per a la present licitació, pel que, en data 17
d’agost de 2021, es va declarar deserta la licitació del contracte de subministrament de
combustible destinat a la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Anglès, mitjançant
procediment negociat sense publicitat.
Cinquè.- En data 30 d’agost de 2021 es va iniciar l’expedient administratiu per dur a terme
la tramitació del contracte administratiu de subministrament de carburant per a la flota de
vehicles de l’Ajuntament d’Anglès, mitjançant Decret d’Alcaldia.

Objecte del contracte i divisió en lots:
L’objecte de la present licitació és el subministrament de combustible destinat a la flota de
vehicles de l’Ajuntament d’Anglès. El combustible a subministrar haurà de ser Gasoil tipus
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A i Benzina sense plom 95. Aquest subministrament es realitzarà mitjançant targetes per
vehicle, d’acord amb el que disposi el Plec de prescripcions tècniques
Aquest contracte no és susceptible de ser dividit en lots, ja que la realització independent
de les diverses prestacions de l’objecte del contracte pot dificultar la seva correcta
execució. En concret, es considera imprescindible disposar d’un únic proveïdor de
combustible als efectes d’agilitzar, centralitzar i fer més eficient el sistema de
subministrament, per la qual cosa s’entén que la divisió del contracte en lots i l’existència
de diversos contractistes suposaria una dificultat logística i de coordinació afegida per al
personal municipal, que podria perjudicar la correcta execució del contracte.

Motivació del contracte:
Per a l'exercici de les competències pròpies establertes a l'apartat 3 de l'article 66 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i, en termes similars, a l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'Ajuntament d’Anglès
disposa d'una flota de vehicles d'ús municipal que requereix un proveïment successiu de
combustibles i productes addicionals per a poder funcionar.
L’Ajuntament d’Anglès no disposa dels mitjans humans, tècnics i materials per a satisfer
aquestes necessitats, les quals hauran de ser cobertes a través d’una empresa externa
que proporcioni el subministrament de gasoil necessari.
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Necessitats del contracte i criteris d’adjudicació
Es requereix que l’adjudicatari entregui una targeta per a cada vehicle de l’Ajuntament,
mitjançant la qual el personal de l’Ajuntament pugui omplir el dipòsit dels vehicles que
conformen la flota de vehicles de l’Ajuntament, amb les característiques establertes al Plec
de Prescripcions Tècniques.
Resulta necessari que l’estació de subministrament estigui el més a prop possible de la
zona d’estacionament dels vehicles de l’Ajuntament, prenent com a referència la
Comissaria de la Policia Local d’Anglès, situada al Carrer Fàbriques 1.
En cas de no disposar d’una estació de subministrament de combustible a la distància
requerida, serà necessari que l’empresa adjudicatària instal·li un punt de subministrament
de combustible dins del radi de 3kms del punt mencionat.
El punt de subministrament haurà d’estar instal·lat i completament operatiu durant tota la
vigència del contracte, essent l’empresa adjudicatària qui assumeixi els costos
d’instal·lació, manteniment i desmuntatge del punt de subministrament.
Aquesta necessitat troba la seva justificació en què els vehicles de l’Ajuntament es mouen
constantment dins el municipi, de forma que l’únic motiu per allunyar-se del municipi seria
el d’omplir el dipòsit, la qual cosa generaria majors costos de carburants, major
quilometratge dels vehicles amb les possibles avaries i manteniments que el desgast pot
provocar, major contaminació del medi ambient i una pèrdua important en la gestió eficient
del temps per part del personal de l’Ajuntament d’Anglès.
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En aquest sentit, va establir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE),
de 27 d’octubre de 2005, assumpte C-243/03, ECLI:EU:C:2005:589 (apartat 25) “un
criterio de adjudicación que prima el arraigo territorial solo es admisible si se aplica de
manera no discriminatoria, si está justificado por razones imperiosas de interés general, si
es adecuado para garantizar el objetivo que se persigue y si no va más allá de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo. Contrastados estos requisitos con el criterio impugnado, se
observa que el criterio se aplica, en principio, de forma no discriminatoria, ya que no
diferencia en razón de circunstancias personales de los licitadores, tales como su
nacionalidad o su domicilio social. También se observa que su justificación, como bien
señala el poder adjudicador, responde a un interés general tal y como lo definen las
normas nacionales y el Derecho de la Unión (Reglamento 1013/2006 y Directiva
2008/98), como es satisfacer el principio de proximidad, que requiere que los residuos
destinados a la eliminación sean tratados en el punto más cercano posible al lugar en el
que se producen.”
Respecte els criteris d’adjudicació, es valorarà l’oferta pels diferents tipus de combustible,
basada en el percentatge de baixa que s’aplicarà sobre els preus de venda al públic. Per a
la valoració d’aquest criteri, atesa la variació de preus a la qual està sotmès el carburant i
als efectes de calcular l'oferta més avantatjosa, les empreses licitadores hauran de
presentar la documentació corresponent amb la següent informació:
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a) Preus unitaris diaris de venda al públic dels diferents tipus de combustibles objecte
del contracte, durant els mesos de juny, juliol i agost de 2021, a l'estació de servei
de la seva titularitat més propera al municipi d’Anglès. Caldrà indicar la mitjana
aritmètica dels preus de cada combustible durant aquest període.
b) El percentatge de baixa que es proposa per a cada tipus de combustible objecte del
contracte i que serà d'aplicació durant la seva vigència, en cas de resultar
adjudicataris.

Els combustibles objecte del contracte són:



Gasoil A
Benzina sense plom 95

La valoració global d’aquest criteri es farà a partir d’una projecció de consum anual,
estimada a partir de les dades de consum de l'any 2019. Aquesta projecció tindrà com a
única finalitat la valoració d’aquest criteri i serà independent del preu d’adjudicació del
contracte. D’aquesta manera, la xifra resultant d’aquesta projecció no representarà cap
compromís per l’Ajuntament d’Anglès.
Segons aquest escenari els consums anuals seran els següents:
Gasoil A: 2.900 Litres
Benzina sense plom 95: 3.700 Litres
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La fórmula aplicable serà la següent:
En primer lloc es calcularan els imports globals de consum anual de cada tipus de
carburant segons les ofertes presentades per cada empresa licitadora:
Gasoil A = (P-D)*L
Benzina sense plom 95 = (P-D)*L
P = PVP mig de cada combustible durant els mesos de juny, juliol i agost de 2021.
D = Descompte aplicable al PVP mig de cada combustible
L = Litres de consum segons l’escenari proposat
En segon lloc, es sumaran els imports resultants per tal d’obtenir els preus globals de cada
licitador:
PG (Preu global) = Gasoil A + Benzina sense plom 95
Finalment s’aplicarà la fórmula següent:
(PG1/PG2)*pm
PG1 = Preu global més baix
PG2 = Preu global de l’oferta que es valora
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pm = Puntuació màxima
S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè permet puntuar proporcionalment les ofertes
tenint en compte, d’una banda, els preus unitaris oferts i, de l’altra, una projecció de les
necessitats anuals de proveïment a partir de les dades de consum real de l’exercici 2019,
de tal forma que l’oferta més econòmica d’acord amb els paràmetres esmentats obtindrà
una major puntuació.

Durada del contracte i pròrroga
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada d’un any amb possibilitat de dues
pròrrogues anuals, sempre que, d’acord amb l’article 29.2 de la LCSP, es realitzi un preavís
amb dos mesos d’antelació.
En cap cas no es pot produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.

Justificació del procediment de licitació
En compliment del que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic, el procediment
seleccionat ha estat el procediment obert simplificat abreujat, al tractar-se d’un contracte
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de subministrament amb un valor estimat inferior a 60.000 euros, essent d’aplicació el que
disposa l’article 159.6 de la LCSP.

Anglès, a data de la signatura electrònica

Jordi Pibernat Casas
Alcalde de l’Ajuntament d’Anglès

