Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2022/5083
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 30 de juny de 2022, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:

5.-EXPEDIENT 2022/5083.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DEL SERVEI DE
MANTENIMENT, REPARACIÓ, RENTAT I SUBMINISTRAMENT DE COMPONENTS I
RECANVIS PER ALS VEHICLES, MAQUINÀRIA, MOTOCICLETES I BICICLETES DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS (5 LOTS).Antecedents
1. En data 7 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient per
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, el contracte mixt del
servei de manteniment, reparació, rentat i subministrament de components i recanvis
per als vehicles, maquinària , motocicletes i bicicletes de l’Ajuntament de Castelldefels
(5 lots).
2. En data 28 d’abril de 2022, la Mesa de Contractació va admetre a la licitació a les
empreses ALEGRET-AUTO, SL i CENTROS MULTIMARCAS DEL AUTOMOVIL TORRES, SL
per al LOT 1 (servei de manteniment i subministrament de components per als
vehicles) i a l’empresa AUTO BOXES GINEL, SL per al LOT 5 (servei de rentat dels
vehicles municipals per haver presentat la declaració responsable de l'Annex I del plec
de clàusules administratives particulars i el DEUC degudament complimentats. Així
mateix, es va requerir a l’empresa NETTURIS MZ, SL (LOT 4 servei de rentat en les
mateixes dependències policials de la flota de vehicles de la Policia Local) perquè
esmenes les deficiències observades respecte del DEUC.
Per l'altra banda, la Mesa de Contractació va proposar declarar deserta la licitació del
LOT 2 (Servei de manteniment i subministrament de components per a les
motocicletes i ciclomotors municipals) i LOT 3 (Manteniment i subministrament de
components per a les motocicletes i ciclomotors), per no haver-se presentat cap
proposició.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14160026274423576076 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

3. En data 4 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va acceptar la documentació
presentada per l’empresa NETTURIS MZ, SL en el tràmit d’esmena i la va admetre a
licitació per haver presentat degudament compliment el DEUC.
A continuació, es va procedir a l'obertura dels sobres núm. B que contenien l'oferta
econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica, essent les ofertes de les
empreses licitadores i la puntuació atorgada les següents:
LOT 1: SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE COMPONENTS PER ALS
VEHICLES MUNICIPAL

ALEGRET-AUTO, SL

CENTROS
MULTIMARCAS DEL
AUTOMÓVIL
TORRES, SL

1.1. Oferta econòmica (fins a 54 punts)

Oferta

Punts

Oferta

Punts

1.a) Percentatge de descompte (descompte %)del preu/hora màxim
unitari de la mà d’obra IVA exclòs (Fins a un màxim de 11 punts).

20,00%

7,33

30,00%

11,00

1.b). Percentatge de descompte (descompte %) del preu màxim del
servei de desplaçament dels vehicles municipals a la revisió de l’ITV.
(Fins a un màxim de 12 punts).

15,00%

4,50

40,00%

12,00

1.c). Percentatge de descompte (descompte %) en PNEUMÀTICS sobre
els preus establerts pel taller per cadascun dels fabricants (Fins a un
màxim de 7 punts):
Descompte del 5%: 2 punts.

0

0

Descompte de 10%: 3 punts

0

0

Descompte del 15%: 5 punts
Descompte del 20%: 7 punts

0
20,00%

15,00%

5

7

0

Descompte del 5%: 2 punts.

0

0

Descompte del 10%: 3 punts

0

0

1.d) Percentatge de descomptes (descompte %) respecte als preus de
venda al públic (PVP) de les PECES I RECANVIS inclosos en les
reparacions. (Fins a un màxim de 7 punts):

Descompte del 15%: 5 punts
Descompte del 20%: 7 punts

20,00%

0
7

20,00%

0
7

1.e) Percentatge de descompte (descompte %)sobre el preu de venda
al públic (PVP) de les BATERIES incloses en les reparacions per a cada
un dels fabricants. (Fins a un màxim de 7 punts):
Descompte del 5%: 2 punts.

0

0

Descompte del 10%: 3 punts

0

0

Descompte del 15%: 5 punts

0

0

Descompte del 20%: 7 punts
1.f). Descomptes (% de descompte) ofert respecte al preus màxims
d’adquisició i subministrament dels components, peces de recanvi i
accessoris per a realitzar petites reparacions que no requereixin d’una
especialització i que són efectuades pel personal municipal. (Fins a un
màxim de 10 punts).
1.2. Qualitat i millora en la prestació (fins a 30 punts)
2.a)Ampliació període de garantia vehicles turismes ( 10 punts )
6 mesos o 2.500 km. (4 punts)
8 mesos o 3.000km (6 punts)
1 any o 4 km (10 punts)
2.b) Disposició d’un sistema de gestió informàtic amb portal web
(Fins a 20 punts)
'Criteri1. Disposar d’un sistema de gestió informàtic online pel
seguiment de les reparacions (fins a 4 punts)
Criteri2.Permet que es pugui donar seguiment als vehicles a
reparar en qualsevol de les seves fases de servei de
manteniment i reparació (fins a 4 punts).
Criteri3.Permet veure l’historial dels pressupostos (fins a 4 punts)
Criteri4.Permet generar estadístiques de seguiment de cadascun
dels vehicles.
'Criteri5.Permet que la persona usuària pugui efectuar
comentaris, sol·licitar informació addicional i obtenir informació
sobre l’estat en el que es troba la reparació (fins a 4 punts)

20,00%

7

20,00%

7

20,00%

10,00

15,00%

7,50

Si/No
Si

Punts
10

Si/No
Si

Punts
10

Si

Si

Si

4

Si

4

Si

4

Si

4

Si

4

Si

4

Si

4

Si

4

Si

4

Si

4

0
0
0

8

16
0
0

2.c) Oferiment de serveis anuals de grua gratuïts. (Fins a 16 punts)
8 serveis de grua anuals gratuïts: 16 punts
6 serveis de grua anuals gratuïts: 8 punts
4 serveis de grua anuals gratuïts: 4 punts
TOTAL PUNTS

72,83

95,50

LOT 4: SERVEI DE RENTAT EN LES MATEIXES DEPENDÈNCIES POLICIALS DE LA FLOTA DE
VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL VEHICLES.
NETTURIS MZ, SL
1.1. Oferta econòmica (fins a 100 punts)

Oferta

1.a) Percentatge de descompte (descompte %)del preu del servei de RENTAT
BÀSIC màxim unitari per vehicle de la policia local tipus turismes IVA exclòs (
Fins a un màxim de 60 punts).

4,74%

1.b) Percentatge de descompte (descompte %)del preu del servei de NETEJA
SERVEI BÀSIC + DESINFECTA, OXIGENA AIRE I PURIFICA màxim unitari per cada
vehicle de la Policia Local tipus turismes IVA exclòs ( Fins a un màxim de 40
punts).
TOTAL PUNTS

LOT 5. SERVEI DE RENTAT DELS VEHICLES MUNICIPALS

Punts

60,00

40,00
15,00%
100,00

AUTOBOXES GINEL
1.1. Oferta econòmica (fins a 100 punts)

Oferta

Punts

1.a) Percentatge de descompte (descompte %)del preu del servei de RENTAT BÀSIC màxim
unitari per als vehicles turismes IVA exclòs ( Fins a un màxim de 60 punts).

0,00%

0,00

1.b) Percentatge de descompte (descompte %)del preu del servei de NETEJA SERVEI BÀSIC +
DESINFECTA, OXIGENA AIRE I PURIFICA màxim unitari per cada vehicle turisme IVA exclòs
(Fins a un màxim de 40 punts).

10,00%

40,00

TOTAL PUNTS

40,00

Es va comprovar que no hi havia valors anormalment baixos.
4. En la mateixa data, 4 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va formular la
proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament perquè adjudiqués a
favor de les empreses licitadores que van presentar les ofertes amb millor relació
qualitat-preu de cada lot i que eren:
 Lot 1 – Servei de manteniment i subministrament de components per als
vehicles a favor de l’empresa CENTROS MULTIMARCAS DEL AUTOMÓVIL
TORRES, SL per un pressupost d’adjudicació de 42.479,34 euros, IVA exclòs i en
base als percentatges de descompte oferts respecte dels preus unitaris
previstos.
 Lot 4 – Servei de rentat en les mateixes dependències policials de la flota de
vehicles de la Policia Local a favor de l’empresa NETTURIS MZ, SL per un
pressupost d’adjudicació de 16.198,34 euros, IVA exclòs i en base als
percentatges de descompte oferts respecte dels preus unitaris previstos.
 Lot 5 – Servei de rentat dels vehicles municipals a favor de l’empresa AUTO
BOXES GINEL, SLU, per un pressupost d’adjudicació 4.958,68 euros, IVA exclòs i
en base als percentatges de descompte oferts respecte dels preus unitaris
previstos.
5. L'empresa AUTO BOXES GINEL, SL i CENTROS MULTIMARCAS DEL AUTOMÓVIL
TORRES, SL i NETTURIS MZ, SL previ requeriment administratiu, van presentar tota la
documentació exigida en el plec de clàusules administratives particulars i aquesta ha
estat acceptada per la Mesa de Contractació.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de

2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte mixt del servei de manteniment, reparació, rentat i
subministrament de components i recanvis per als vehicles, maquinària , motocicletes i
bicicletes de l’Ajuntament de Castelldefels (5 lots), d’acord amb el que preveuen els
articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP) a favor de les empreses:
 LOT 1 – Servei de manteniment i subministrament de components per als
vehicles a favor de l’empresa CENTROS MULTIMARCAS DEL AUTOMÓVIL
TORRES, SL per un pressupost d’adjudicació de 42.479,34 euros, IVA exclòs i en
base als següents preus unitaris:
- Preu/hora del servei de conservació, manteniment i reparacions:
35,00 euros, IVA exclòs.
- Servei de desplaçament dels vehicles municipals a la revisió de l’ITV:
42 euros, IVA i taxes excloses.
- Preu dels pneumàtics: 15% de descompte sobre els preus establerts
pel taller per cadascun dels fabricants.
- Peces i recanvis: 20% de descompte respecte als preus de venda al
públic (PVP).
- Bateries: 20% de descompte respecte als preus de venda al públic
(PVP).
- 15% de descompte respecte al preus màxims d’adquisició i
subministrament dels components, peces de recanvi i accessoris per
a realitzar petites reparacions que no requereixin d’una
especialització i que són efectuades pel personal municipal.
 LOT 4 – Servei de rentat en les mateixes dependències policials de la flota de
vehicles de la Policia Local a favor de l’empresa NETTURIS MZ, SL per un
pressupost d’adjudicació de 16.198,34 euros, IVA exclòs i en base als següents
preus unitaris:
- Rentat bàsic:
o Turismes: 20,00 euros, IVA exclòs.
o Furgonetes/tot terrenys: 25,00 euros, IVA exclòs.
o Motocicletes/bicicletes:10,00 euros, IVA exclòs.
- Neteja servei bàsic + desinfecta, oxigena aire i purifica:
o Turismes: 34,00 euros, IVA exclòs.
o Furgonetes/tot terrenys: 45,00 euros, IVA exclòs.
- Servei urgent: 50 euros, IVA exclòs.

 LOT 5 – Servei de rentat dels vehicles municipals a favor de l’empresa AUTO
BOXES GINEL, SLU, per un pressupost d’adjudicació 4.958,68 euros, IVA exclòs i
en base als següents preus unitaris:
- Rentat bàsic:
 Turismes: 21,00 euros, IVA exclòs.
 Furgonetes/tot terrenys: 25,00 euros, IVA exclòs.
 Motocicletes/bicicletes: 10,00 euros, IVA exclòs.
- Neteja servei bàsic + desinfecta, oxigena aire i purifica:
o Turismes: 36,00 euros, IVA exclòs.
o Furgonetes/tot terrenys: 45,00 euros, IVA exclòs.
- Servei urgent: 50 euros, IVA exclòs.
Segon.- El contracte tindrà una durada de 2 anys essent possible la seva pròrroga per
períodes anuals fins a un màxim de 2 anys més a comptar des de la formalització del
contracte o, en el seu cas, des de la data que consti en el propi contracte.
Tercer.-Disposar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any 2022,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 23/9200/21400/AREA19 per import de
12.833,34 euros, IVA inclòs, d’acord amb el següent desglossament:
LOT 1

Imports (IVA exclòs)

Imports (IVA inclòs)

2022 (Setembre - Desembre)

7.079,89 €

8.566,67 €

LOT 4

Imports (IVA exclòs)

Imports (IVA inclòs)

2022 (Setembre - Desembre)

2.699,72 €

3.266,67 €

LOT 5

Imports (IVA exclòs)

Imports (IVA inclòs)

2022 (Setembre - Desembre)

826,45€

1.000,00€

Quart.- Autoritzar la despesa total de la resta d'anualitats del contracte per import de
64.166,66 euros, IVA inclòs, d'acord amb el següent desglossament:
LOT 1
2023
2024 (Gener - Agost)

Imports (IVA exclòs)
21.239,67€
14.159,78€

Imports (IVA inclòs)
25.700,00€
17.133,33€

LOT 4
2023
2024 (Gener - Agost)

Imports (IVA exclòs)
8.099,17€
5.399,45€

Imports (IVA inclòs)
9.800,00€
6.533,33€

LOT 5
2023
2024 (Gener - Agost)

Imports (IVA exclòs)
2.479,34€
1.652,89€

Imports (IVA inclòs)
3.000,00€
2.000,00€

La despesa té caràcter plurianual i de tramitació anticipada i anirà a càrrec del
pressupost de l'Ajuntament a les aplicacions de despesa que s'indiquen subordinat al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en els termes de
l'article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de las Hisendes Locals.
Cinquè.- Requerir les empreses AUTO BOXES GINEL, SL, CENTROS MULTIMARCAS DEL
AUTOMÓVIL TORRES, SL i NETTURIS MZ, SL per formalitzar el contracte un cop
transcorreguts 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació als
licitadors. Si finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial que impliqui la
suspensió de la formalització, es requerirà l'adjudicatari perquè, en un termini no
superior a 5 dies naturals des del següent al de la recepció del requeriment, concorri a
formalitzar el contracte, conforme l'establert a l'article 153.3 LCSP.
Sisè.- Declarar deserts el LOT 2 (Servei de manteniment i subministrament de
components per a les motocicletes i ciclomotors municipals) i LOT 3 (Manteniment i
subministrament de components per a les motocicletes i ciclomotors) per no haver-se
presentat cap proposició.
Setè.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Vuitè.-Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores presentades, a la
responsable del contracte i a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni i publicar
l'adjudicació al Perfil del Contractant.
Novè.-Publicar la formalització del contracte al Perfil del Contractant de conformitat
amb el que disposa l'article 154 de la LCSP.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

