ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT
Departament de Contractació

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS PER
PROCEDIMENT OBERT
(Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic)
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Es necessària la contractació del SERVEI consistent en les següents prestacions:
manteniment bàsic, revisió ITV, i reparació de les averies dels vehicles que conformen la
flota de vehicles municipals de l’Ajuntament de Sitges, amb codi CPV: 50110000-9
□ Aquesta prestació es divideix en els següents LOTS, detallats en el Plec de
prescripcions tècniques:
Lot 1: Motocicletes
Lot 2: Vehicles (fins a 3.500 kg de PMA)
Lot 3: Camions de més de 3.500 kg de PMA
Lot 4: Tractors
Lot 5: Maquinària especial
Lot 6: Moto aquàtica
Es proposa limitar el nombre de lots per les que un mateix candidat pugui presentar
oferta.
□ no
Es proposa limitar el nombre de lots que puguin adjudicar-se a cada licitador.
□ no
S’admeten variants:
□ no
Es proposa una durada de 3 anys amb possibilitat de pròrroga per un període de 1 any.
Aquesta pròrroga es considera adequada amb la finalitat del contracte.
2.- NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat
del seu objecte i contingut per satisfer- les son les següents:
Les necessitats que es pretenen cobrir amb el present contracte són un correcte
manteniment de la flota de vehicles municipals, per circular d’acord amb la llei de trànsit i
amb seguretat, per poder realitzar les tasques d’acord amb cada tipus de treball, així com
la reparació, en cas d’averia, dels vehicles i maquinària de la flota municipal.
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Donada la quantitat de vehicles i la manca de taller i personal propi, és necessari
contractar el manteniment de la flota de vehicles municipals a una empresa externa que
faci el servei sol·licitat.
3.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnic i humans necessaris per realitzar el
treball, i per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la
realització dels mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar es
adequada a la finalitat que es persegueix, i en concret:
L’Ajuntament no disposa de taller específic per a la reparació de vehicles, motocicletes,
tractors, camions, maquinària especial ni per a la moto aquàtica en les dependències
municipals ni personal amb la formació necessària per a realitzar el manteniment ni les
reparacions de la flota municipal.
Que a la present contractació li es d’aplicació la INSTRUCCIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ERA DEL REIAL DECRET
LLEI 20/2012 DE 13 DE JULIOL DE MESURES PER GARANTIR L’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT, aprovada pel Ple de la
Corporació en data 30 de setembre de 2013, i que a l’efecte s’han tingut en compte les
següents consideracions pel que fa a la contractació del present servei:
1er.- La contractació d’aquest servei es realitza amb criteri restrictiu, tal com queda
acreditat amb la insuficiència de mitjans descrita.
2on- L'objecte del contracte consisteix en la prestació integral d'un servei (o, en el seu
cas, parts diferenciades del mateix) definint-se perfectament en els plecs l'abast i manera
d'execució de les prestacions a executar pel contractista.
3er.- Que en cap cas l’objecte del contracte es limita a una mera posada a disposició dels
treballadors a l’administració pública.
4art.- Que d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el
servei que es proposa licitar, no implica l’exercici d’autoritat inherent als poders públics.
5é.- Que es requereix una empresa amb una activitat o organització pròpia i estable i a
l’efecte es requisit de solvència tècnica i professional la disposició de recursos humans i
tècnics suficients per executar les prestacions objecte del contracte, sense que aquesta
activitat suposi l’afectació de la totalitat dels seus recursos.
6è.- Els serveis contemplats en aquest contracte de manteniment i reparació dels
vehicles i maquinària que formen la flota municipal:
a) s'executaran generalment a les dependències del propi adjudicatari i amb els seus
materials.
7é.- Que s’han tingut en compte tots els ítems indicats a la referida instrucció tant pel que
fa a fase de preparació de la contractació com pel que fa a la fase d’execució del
contracte i, en concret, tant en l’elaboració de la documentació contractual consistent en
el plec de prescripcions tècniques, memòria justificativa i estudi econòmic, com pel que
fa al contingut del plec de clàusules administratives particulars, el qual conté l’annexa
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nomenat “REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA
CONTRACTISTA”, que s’haurà de tenir en compte en fase d’execució.

4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
x La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP
que, a més, serà harmonitzat per tractar-se d’un contracte de serveis quin valor estimat
és igual o superior a 221.000€, o be, igual o superior a 750.000€ en els supòsits dels
contractes consistents en serveis especials de l’annex IV.
5.- FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT:
x ordinària
6.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA I/O
CLASSIFICACIÓ.
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera de
l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de la LCSP
següents:
x Volum anual de negocis, en els darrers tres anys.
Requisit mínim: Haurà de ser com a mínim un vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i com a mínim una vegada i
mitja el valor anual mig del contracte si la seva durada es superior a un any.
Mitjà d’acreditació: El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els
seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari es troba
inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en el que
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
x Assegurança de responsabilitat civil
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada
risc:40.000€
Capital assegurat per sinistre: 40.000€
Capital assegurat per víctima: 40.000€
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa:40.000€
□ Patrimoni net
Justificació de la selecció dels criteris de solvència econòmica i financera:
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional
mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 90 1 de la LCSP següents:
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x Relació dels principals serveis prestats en els darrers 3 anys.
Mitjà d’acreditació: Una relació dels principals serveis realitzats en els darrers tres anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o
treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent , quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. Mes avall
s’especifica el import anual que l’empresari haurà d’acreditar com a executat durant l’any
de major execució del citat període, en serveis de igual o similar naturalesa què els que
constitueixen l’objecte del contracte, prenent com a criteri de correspondència entre els
serveis executats per l’empresari i els que constitueixen l’objecte del contracte la
pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte es trobes enquadrat en
algun dels establerts en aquest reglament, i en cas contrari la igualtat entre els dos
primers dígits dels respectius codis CPV. Els certificats de bona execució dels serveis
inclosos en la relació el destinatari del qual va ser una entitat del servei públic podran ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant dels serveis.
Requisits mínims: El import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior al 70 % del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta
es inferior al valor estimat del contracte (Import: segons lot).
x Descripció de les instal·lacions tècniques
- per el lot 1 (motocicletes), taller amb elevador per a motocicletes.
- per el lot 2 (vehicles fins a 3.500 kg de PMA), taller amb elevador per a vehicles de fins
a 3.500 kg de PMA i fusall d’inspecció.
- per el lot 3 (Camions), taller amb elevador per a camions de més de 3.500 kg i fusall
d’inspecció.
- per el lot 4 (Tractors), taller amb elevador per a vehicles de més de 3.500 kg.
- per el lot 5 (maquinària especial), taller amb fusall d’inspecció.
- per el lot 6 (moto aquàtica), taller amb elevador per a la moto aquàtica.
Per a totes els lots (1, 2, 3, 4 i 5) també serà obligatori de disposar de les màquines i
eines necessàries per realitzar la pre-inspecció ITV.
L’Empresa adjudicatària haurà de disposar de les instal·lacions necessàries per realitzar
el manteniment i la reparació dels vehicles dintre d’un radi de 30 km, prenent com a
centre la nau del l’ajuntament de l’Av. Camí Pla, s/n, aquesta condició queda justificada
per la millora de la qualitat ambiental que produeix la reducció d’emissions de CO2 al
medi ambient que provoquen els desplaçaments dels vehicles i la lliure competència
entre els diferents operadors propers a la zona d’actuació.
x Titulacions acadèmiques necessàries
L’adjudicatari dels lots 2, 3, 4, 5 i 6 ha de acreditar les especialitats de mecànica,
electricitat, carrosseria i pintura i l’adjudicatari del lot 1 també ha d’acreditar la especialitat
de motocicletes, aquestes acreditacions estan indicades en la placa distintiu del taller,
aquestes especialitats s’acreditaran amb la titulació exigida per a cada especialitat o per
el certificat d’aptitud equivalent, emès pel gremi de tallers, les titulacions que es poden
presentar en funció de les especialitats són:
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1. Totes les titulacions de nivell d'enginyer tècnic o superior sempre que es
corresponguin amb les especialitats pròpies dels industrials (que són els únics
que tenen reconegudes competències dins de les activitats de seguretat/
industrials) seran acceptades independentment de la branca.
2. Titulacions de formació professional:
-

Tècnic superior en automoció (Grau Superior) (habilita per fer de responsable
tècnic en totes les branques) = FPII mecànica i electricitat de l'automòbil,
Mòduls professionals nivell 3 en automoció.
Tècnic en electromecànica de vehicles (Grau Mitjà) malgrat no ser FPII habilita
per fer de responsable tècnic de tallers d'automòbils (i motocicletes) en les
branques de mecànica i electricitat.
Tècnic en carrosseria de vehicles (Grau Mitjà) malgrat no ser FPII habilita per
fer de responsable tècnic de tallers d'automòbils en les branques de
carrosseria i pintura de l'automòbil.

3. Certificat d’aptitud com a responsable de taller emès per el gremi de tallers de
Catalunya.
□ Estar en disposició de mesures de gestió mediambiental (indicar quines)
□ Declaració de la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius
durant els darrers 3 anys.
□ Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic per l’execució del
contracte.
□ Declaració del contractista indicant la part del contracte que te el propòsit de
subcontractar.
També es podrà acreditar la solvència amb la classificació següent: (indicar)
Grup:
Subgrup:
Categoria:
Adscripció per part de l’empresa de mitjans materials i/o personals a l’execució del
contracte:
□ si (indicar)
x no
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o gestió
mediambiental: (indicar)
Habilitacions específiques: (indicar)
Justificació dels criteris de solvència tècnica:
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7.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
x D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del present contracte s’utilitzarà una
pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat/preu, essent els
criteris i les puntuacions els següents:
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 100 punts
Puntuació màxima: 100 punts
Criteris
Criteri 1. Millora en preus
Criteri 1.1 Millora preu manteniment bàsic
Criteri 1.2 Millora preu ITV
Criteri 1.3 Millora en preu mà d’obra
Criteri 1.4 Millora descompte material i recanvis
Criteri 2. Criteris qualitatius
Criteri 2.1 Entrega i recollida de vehicles
Criteri 2.2 Vehicle de substitució

Puntuació criteri
60
20
15
15
10
40
20
20

Criteri 1 :Preu o criteri basat en la rendibilitat, fins a 60 punts amb els subcriteris:
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, per cada punt dels criteris
econòmics, es valorarà les diferents ofertes amb la fórmula indicada en cada criteri,
donant la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i proporcionalment segons
l’expressió de la fórmula a les restants ofertes, la fórmula és la indicada en la directriu
1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i
tècnica de la Direcció General de Contractació Pública del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb valor de
ponderació ordinari (VP=1)
1.1 Millora a la baixa en el preu del manteniment bàsic

20 punts

Amb la fórmula:
Pv = (1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP))xP
On:
Pv és la puntuació de la proposició econòmica
P és la puntuació màxima de la proposició econòmica (20 punts).
Ov és l’import de l’oferta
Omin és l’import de l’oferta més baixa
IL és l’import de licitació
VP és el valor de ponderació (VP=1) ordinari
1.2 Millora a la baixa en el preu ITV

15 punts

Amb la fórmula:
Pv = (1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP))xP
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On:
Pv és la puntuació de la proposició econòmica
P és la puntuació màxima de la proposició econòmica (15 punts).
Ov és l’import de l’oferta
Omin és l’import de l’oferta més baixa
IL és l’import de licitació
VP és el valor de ponderació (VP=1) ordinari
1.3 Millora a la baixa preu mà d’obra en avaries

15 punts

Amb la fórmula:
Pv = (1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP))xP
On:
Pv és la puntuació de la proposició econòmica
P és la puntuació màxima de la proposició econòmica (15 punts).
Ov és l’import de l’oferta
Omin és l’import de l’oferta més baixa
IL és l’import de licitació
VP és el valor de ponderació (VP=1) ordinari
1.4 Millora a l’alça en el percentatge de descompte en recanvis, peces, bateries i
neumàtics
10 punts
Amb la fórmula:
Pv = (1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP))xP
On:
Pv és la puntuació de la proposició econòmica
P és la puntuació màxima de la proposició econòmica (10 punts).
Ov és l’import de l’oferta
Omin és l’import de l’oferta més baixa
IL és l’import de licitació
VP és el valor de ponderació (VP=1) ordinari
Criteri 2: Criteris qualitatius fins a 40 punts, amb els subcriteris:
2.1 Entrega i recollida de vehicles a les dependències municipals (no només en el
supòsit indicat a l’apartat 3 del PPT)..........................................................20 punts
2.2 Vehicle de substitució, de característiques similars al vehicle afectat, en avaries
quina reparació sigui superior a set dies hàbils..........................................20 punts
Baixa desproporcionada:
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Es considerarà baixa desproporcionada aquella que en el conjunt de la suma de les
puntuacions dels diferents criteris de rendibilitat o avaluables amb fórmules
matemàtiques, sigui superior al 15% de la mitja aritmètica dels diferents licitadors, en cas
d’un únic licitador serà baixa desproporcionada en el cas de que la mitja aritmètica de les
baixes en els criteris 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 sigui superior al 20% de preu inicial de la licitació.
8.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El límit màxim anual de despesa que es pot comprometre és el que s’indica per
cadascun dels lots per tota l’execució inicial del contracte i en constitueix el preu màxim
que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
LOT 1 : 8.000,00 € més 1.680,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de 9.680,00 €
LOT 2: 57.850,00 € més 12.148,50 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de
69.998,50 €
LOT 3 : 9.050,00 € més 1.900,50 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de 10.950,50
€
LOT 4: 7.500,00 € més 1.575,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de 9.075,00 €
LOT 5: 10.500,00 € més 2.205,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de 12.705,00
€
LOT 6: 1.000,00 € més 210,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de 1.210,00 €

Total: 93.900,00 € més 19.719,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de
113.619,00 €
I la despesa per l’execució total del contracte (3 anys) és:
Total: 281.700,00 € més 59.157,00 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de
340.857,00 €
La justificació del pressupost, bé donada per la relació de vehicles existents en cada lot,
el manteniment preventiu dels mateixos amb el preu base de licitació, i la previsió
d’averies previstes, segons relació de vehicles d’anys anteriors, així com el càlcul de les
ITV previstes per la flota actual i la taxa d’aquesta aplicable a cada vehicle i en aplicació
del preus unitaris corresponents al conveni de mecànics de tallers.
LOT

Vehicles

1
2
3
4
5
6

7
28
6
5
7
1

Manteniment
(€)
1400
5600
1200
3000
4500
500

Averies segons històric

ITV

TOTAL

6100
49550
7350
4000
5300
500

500
2700
500
500
700
0

8000
57850
9050
7500
10500
1000

El preu es determina a partir de les següents referències :
x Per referència a components de la prestació.
x Per unitats d’execució
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Aquesta licitació es realitza per preus unitaris següents amb el pressupost màxim
establert:
Preu unitari actuació manteniment
Preu unitari actuació ITV per vehicle
Avaries: Preu màxim de mà d’obra
Avaries: Preu Recanvi/bateria/neumàtics

100 € (sense IVA)
50 € (sense IVA ni taxa ITV)
40 €/hora (sense IVA)
10% descompte catàleg GT ESTIMATE

Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es desglossa en els costos
directes i indirectes i altres eventuals despeses d’acord amb el següent:
Costos directes:
Despeses de personal en taller mecànic segons conveni col·lectiu de treball del sector de
la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona 2020-2021, publicat en el
BOE el 12 de gener de 2022, on s’inclouen els tallers de reparació i manteniment de
vehicles.
Els costos directes resulten de l’aplicació dels preus unitaris del personal, segons
conveni descrit en el paràgraf superior, i el temps que requereixen les diferents
reparacions dels vehicles, d’acord amb l’històric de reparacions dels vehicles municipals
dels darrers anys.
Preus unitaris mà d’obra, segons conveni:
Preu hora oficial 1ª taller: 12.13€/h
Preu hora oficial 2ª taller: 11.63€/h
Preu hora oficial 3ª taller: 11.53€/h
Preu hora rentador-engrasador: 11.53€/h
Preu hora peó especialista: 11.23€/h
Costos indirectes:
Despeses generals del 13% i benefici industrial del 6%
Aplicats a les feines descrites en el contracte donen els preus unitaris del contracte.
En relació amb la desagregació concreta per gènere, es justifica la impossibilitat de fer-la
per la inexistència de diferències en el conveni i el desconeixement del gènere del
personal que s’adscriurà a l’execució.
9.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb allò establert a l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents
condicions especials d’execució del contracte:
L’Empresa adjudicatària ha de justificar, mitjançant certificats, la gestió de residus
generats per el contracte de manteniment i reparació dels vehicles que conformen la flota
de vehicles de l’Ajuntament de Sitges, com olis, bateries, metalls, plàstics,..., detallant la
traçabilitat d’aquests residus.
Es fa constar que no hi ha cessió de dades de caràcter personal.
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A més, l’empresa adjudicatària haurà de tenir un taller amb capacitat per realitzar les
feines de manteniment i reparació establertes en el present contracte dintre d’un radi de
30 km, prenent com a centre la nau de l’Ajuntament de l’av. Camí Pla s/n, justificada per
la necessitat de disposar del taller dintre d’un radi d’acció proper per reduir els
desplaçaments dels vehicles i reduir l’impacte ambiental que produeix la seva circulació.

10.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
□ No es preveuen modificacions contractuals.
x D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es preveuen les següents
modificacions contractuals:
En cas que fos necessari augmentar el nombre de reparacions degut a un augment de la
flota de vehicles de l’Ajuntament de Sitges o a un augment de les avaries produïdes, es
podran realitzar més nombre de reparacions, sempre que el conjunt d’aquestes no
suposin més d’un 10% del preu d’adjudicació.
11.- PENALITATS CONTRACTUALS
Les previstes al PCAP.
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa com a responsable del contracte a la al Sr Juli Sales Climent (art 62 LCSP).
A Sitges a data de signatura digital
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