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ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 21/2021/CSERV

INFORME
RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ I
DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES DE
LA FLOTA MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS MITJANÇANT
L’HOMOLOGACIÓ DE TALLERS MECÀNICS I DE PLANXA I PINTURA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
HARMONITZAT
I
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.ASG/Contractació/2021/27 (21/2021/CSERV)
ANTECEDENTS
1. L’anunci d’informació prèvia d’aquest procediment es va publicar en data 21 de juny
de 2021, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. 2021/S 118-310251 i al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
2. L’informe emès pel gestor en Comunicacions, Parc Mòbil i Logística interna i per la cap
del departament de Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de
Viladecans, en data 7 d’octubre de 2021, manifesta la necessitat de contractar la prestació
dels serveis de manteniment i reparació dels vehicles de la flota municipal de
l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant l’homologació de tallers mecànics i de planxa
i pintura, amb el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció
al mercat laboral i amb mesures de contractació pública sostenible, en els següents termes:
“ 1. Antecedents i motivació de la necessitat
Atès que l’actual acord d’homologació de tallers de manteniment preventiu i correctiu dels
vehicles de la flota municipal de l’Ajuntament de Viladecans finalitzarà la seva vigència en el mes
de març de 2022, no essent possible la seva pròrroga, per haver estat exhaurit el període màxim
de pròrroga establert al plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte i a
la normativa de contractació de les administracions públiques.
Atès que els vehicles municipals són una eina de treball imprescindible pel correcte
desenvolupament dels serveis públics.
Atesa la necessitat d’iniciar un nou procediment per a la contractació del servei de manteniment
preventiu i correctiu dels vehicles de la flota municipal de l’Ajuntament de Viladecans mitjançant
l’homologació de tallers mecànics i de planxa i pintura, per tal de disposar d’una llista de tallers
que puguin realitzar els serveis de manteniment preventiu i correctiu dels diversos tipus de
vehicles que conformen la flota municipal de vehicles de l’Ajuntament de Viladecans.
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament de
Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, al no disposar de
personal especialista en les tasques que s’han de dur a terme, així com la impossibilitat de
contractar nou personal a la plantilla municipal per limitacions pressupostàries. D’altra banda
tampoc es disposa dels mitjans materials adients (eines i maquinaria específica) per a la
realització de les reparacions i manteniments objecte del contracte.
Atès el plec de prescripcions tècniques que haurà de regir la present contractació, que s’adjunta
al present informe. ....”

3. A l’esmentat informe, s’informa favorablement i es proposa iniciar procediment de
licitació per a la contractació dels serveis de manteniment i reparació dels vehicles de
la flota municipal de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant l’homologació de tallers
mecànics i de planxa i pintura, amb el foment de la contractació de persones amb
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació
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pública sostenible, distribuït en 5 lots diferenciats, per un període de quatre anys, de l’1
d’abril de 2022 al 31 de març de 2026, d’acord amb les especificacions tècniques que es
detallen al plecs de prescripcions tècniques, i essent el pressupost base de licitació del
contracte en base a preus unitaris, i la despesa màxima autoritzada pels quatre anys de la
seva execució, és per un import màxim de 314.600,00 € (l’IVA inclòs).
4. En base a l’informe, els lots proposats són els següents:
LOTS
LOT I: Turismes i furgonetes. Planxa i
pintura.
LOT II: Turismes i furgonetes.
Mecànica, electricitat i electrònica.
LOT III: Motocicletes, ciclomotors,
bicicletes i cars. Mecànica,
electrònica, substitució de peces,
retolació i canvi i reparació de
neumàtics.
LOT IV: Camions. Planxa, pintura i
mecànica.
LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.

Núm. de
vehicles
35

Núm. màxim de
tallers a homologar
4

35

4

14 motocicletes
7 karts
7 bicicletes
elèctriques
30 bicicletes
4

2

39

2

2

5. Els serveis tècnics del departament de Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals
han redactat el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la
present contractació, el qual inclou els pactes i condicions definidores dels drets i
obligacions de les parts contractants.
6. Els serveis tècnics del departament de Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals de
l’Ajuntament de Viladecans, han elaborat el plec de prescripcions tècniques que haurà de
regir la present contractació.
7. El contracte tindrà una vigència de quatre anys, concretament el termini comprés entre l’1
d’abril de 2022 i el 31 de març de 2026, sense possibilitat de prorroga.
8. A l’informe tècnic emès es preveu la modificació del present contracte durant la seva
execució fins a un 20% del preu del contracte.
9. El valor estimat del contracte (VEC) és per un import total de 312.000,00 € (IVA exclòs),
d’acord amb el següent detall:

VEC
LOT I: Turismes i furgonetes. Planxa i
pintura.
LOT II: Turismes i furgonetes.
Mecànica, electricitat i electrònica.
LOT III: Motocicletes, ciclomotors,
bicicletes i cars. Mecànica,
electrònica, substitució de peces,

Import màxim
(4 anys) (IVA
exclòs):

Import
corresponent
a l’eventual
modificació
(20%)

TOTAL VEC

49.933,53

9.986,71

59.920,24

126.150,21

25.230,04

151.380,25

35.849,95

7.169,99

43.019,94
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retolació i canvi i reparació de
neumàtics.
LOT IV: Camions. Planxa, pintura i
mecànica.
LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.
TOTAL

31.994,21

6.398,84

38.393,05

16.072,09

3.214,42

19.286,51

260.000,00

52.000,00

312.000,00

Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant ja que s’ha calculat tenint en compte
la despesa que potencialment pot ésser generada durant la vigència del contracte en base a
la despesa realitzada en l’any anterior en concordança amb el crèdit pressupostari assignat
per a aquest contracte.
10. El pressupost base de licitació és en base a preus unitaris, i la despesa màxima
autoritzada pels quatre anys de la seva execució, és per un import màxim de 314.600,00 €
(l’IVA inclòs), sense que l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva
totalitat sinó que la despesa anirà en funció de les necessitats de manteniments i
reparacions a realitzar en els vehicles Municipals durant la vigència del contracte,
d’acord amb el següent detall per lots:
TOTAL
(4 anys, sense
IVA)
LOT I: Turismes i furgonetes. Planxa i
pintura.
LOT II: Turismes i furgonetes.
Mecànica, electricitat i electrònica.
LOT III: Motocicletes, ciclomotors,
bicicletes i cars. Mecànica,
electrònica, substitució de peces,
retolació i canvi i reparació de
neumàtics.
LOT IV: Camions. Planxa, pintura i
mecànica.
LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.
TOTAL PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ

IVA (21%)

TOTAL
(4 anys, IVA
inclòs)

49.933,53

10.486,04

60.419,57

126.150,21

26.491,55

152.641,76

35.849,95

7.528,49

43.378,44

31.994,21

6.718,79

38.713,00

16.072,09

3.375,14

19.447,23

260.000,00

54.600,00

314.600,00

Aquest pressupost i la seva distribució entre els diversos lots és estimatiu i orientatiu, atès
que no resulta possible fixar unes quantitats exactes, donat que les posteriors reparacions i
manteniments vindran donats per necessitats del dia a dia que en aquests moments no es
poden concretar o preveure en la seva totalitat.
Posteriorment es realitzarà la distribució d’imports entre els diversos tallers que
s’homologuin per a cada lot, tenint en compte els vehicles assignats i la despesa realitzada
en l’exercici de 2020. Aquesta distribució serà únicament una estimació, ja que no serà
possible determinar quina serà la despesa real per a cada vehicle en els exercicis futurs,
essent molt probable que sigui necessari redistribuir els imports entre els diversos tallers
d’acord amb les necessitats del servei per tal de disposar del crèdit necessari i suficient per
fer front a la prestació del servei.
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PREUS UNITARIS MÀXIMS:
Lot I: Turismes i furgonetes. Planxa i pintura.
Preu/hora de la mà d’obra dels manteniment i/o reparacions: 50,00 € (IVA inclòs).
Lot II: Turismes i furgonetes. Mecànica, electricitat i electrònica.
Preu/hora de la mà d’obra dels manteniment i/o reparacions: 54,00 € (IVA inclòs).
Lot III: Motocicletes, ciclomotors, bicicletes i cars. Mecànica, electrònica, substitució
de peces, retolació i canvi i reparació de neumàtics.
Preu/hora de la mà d’obra dels manteniment i/o reparacions: 49,00 € (IVA inclòs).
Lot IV: Camions. Planxa, pintura i mecànica.
Preu/hora de la mà d’obra dels manteniment i/o reparacions: 64,00 € (IVA inclòs).
Lot V: Canvi i reparació de neumàtics.
Tipus de
vehicle
Turisme
Furgoneta o 4x4
Camió>3.500 kg

Actuació
Reparar burxada Substitució (*) Alineació eix de la direcció
(IVA inclòs)
(IVA inclòs)
(IVA inclòs)
20,00
20,00
47,00
20,00
25,00
50,00
40,00
55,00
117,00

(*) El canvi d'un neumàtic, inclou: desmuntatge i muntatge, canvi de vàlvula, inflat,
equilibrat i gestió de residus.
Els preus oferts es mantindran durant els quatre anys de vigència del contracte.
11. Vist l’informe emès pel gestor en Comunicacions, Parc Mòbil i Logística interna i per la
cap del departament de Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de
Viladecans, en data 7 d’octubre de 2021, relatiu a la incorporació en el present contracte de
part dels criteris d’adjudicació establerts a la Instrucció per a la incorporació de criteris
socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora
de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en
sessió realitzada en data 27 de juny de 2016.
12. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a càrrec de les
aplicacions pressupostaries 15060 92000 21400 Conservació vehicles i 15060 13200
21400 Conservació vehicles policia dels pressupostos generals dels exercicis de 2022,
2023, 2024, 2025 i 2026, amb la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis
corresponents, segons consta a l’informe tècnic emès, pendent de la corresponent
fiscalització per part de la Intervenció general, d’acord amb el següent detall per lots:

2022

2023

2024

2025

2026

2.017,04

2.689,39

2.689,39

2.689,39

672,35

AFUT61920

AFUT61921

AFUT61923

AFUT61924

AFUT61925

16.664,10

22.218,80

22.218,80

22.218,80

5.554,70

15060 92000 21400
Conservació vehicles.
LOT I: Turismes i furgonetes.
Planxa i pintura.
LOT II: Turismes i furgonetes.
Mecànica, electricitat i
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electrònica.
AFUT61933
LOT III: Motocicletes,
ciclomotors, bicicletes i cars.
Mecànica, electrònica,
substitució de peces,
retolació i canvi i reparació
de neumàtics.
LOT IV: Camions. Planxa,
pintura i mecànica.
LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.

TOTAL

AFUT61934

AFUT61935

AFUT61937

AFUT61938

0,00

0,00

0,00

0,00

7.258,69

9.678.25

9.678.25

9.678.25

2.419,56

AFUT61946

AFUT61948

AFUT61949

AFUT61950

AFUT61951

1.937,25

2.583,00

2.583,00

2.583,00

645,75

AFUT61952

AFUT61953

AFUT61954

AFUT61955

AFUT61956

27.877,08

37.169,44

37.169,44

37.169,44

9.292,36

9.311,63

12.415,50

12.415,50

12.415,50

3.103,88

AFUT61957

AFUT61958

AFUT61959

AFUT61960

AFUT61961

11.956,23

15.941,64

15.941,64

15.941,64

3.985,41

AFUT61966

AFUT61968

AFUT61969

AFUT61999

AFUT62001

8.133,46

10.844,61

10.844,61

10.844,61

2.711,15

AFUT62059

AFUT62060

AFUT62061

AFUT62063

AFUT62064

0,00

0,00

0,00

1.709,11

2.278,81

2.278,81

2.278,81

569,69

AFUT62074

AFUT62075

AFUT62076

AFUT62078

AFUT62079

31.110,42

41.480,56 €

41.480,56 €

41.480,56 €

10.370,14

0,00

15060 13200 21400
Conservació vehicles policia.
LOT I: Turismes i furgonetes.
Planxa i pintura.
LOT II: Turismes i furgonetes.
Mecànica, electricitat i
electrònica.
LOT III: Motocicletes,
ciclomotors, bicicletes i cars.
Mecànica, electrònica,
substitució de peces,
retolació i canvi i reparació
de neumàtics.
LOT IV: Camions. Planxa,
pintura i mecànica.
LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.
TOTAL

0,00

0,00

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que 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 (LCSP).
2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 17 de la
LCSP.
3. L’article 25.1 a) i el capítol V del títol II del llibre II (art. 308 a 315) de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, per la qual s’aprova la LCSP, que regulen el contracte administratiu de
serveis.
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4. L’article 29.4 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes de serveis.
5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que
estableix que el valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense incloure-hi
l’impost sobre el valor afegit (IVA), pagador segons les estimacions de l’òrgan de
contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir en compte qualsevol forma
d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com la possibilitat de que el contracte sigui
modificat.
6. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix com a forma d’adjudicació ordinària el
procediment obert i considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que
constitueixen el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran
per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte
mitjançant un procediment obert.
7. L’article 22.1.b) de la LCSP, segons el qual per l’import del valor estimat, el present
contracte es considera subjecte a regulació harmonitzada.
8. Els articles 135, 156.2. i 156.3 a) (*) de la LCSP, en funció dels quals, per raó de la
quantia del contracte procedeix anunciar la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, a comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea i al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
(*) L’anunci d’informació prèvia d’aquest procediment es va publicar en data 21 de juny de 2021,
al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. 2021/S 118-310251 i al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Viladecans.

9. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
10. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, els quals estableixen les condicions d'execució
del contracte, el qual consta a l’expedient i reuneix els requisits establerts a la LCSP.
11. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual la despesa derivada
del present contracte és de caràcter plurianual. La despesa derivada de l’execució del
present contracte anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis de 2022, 2023,
2024, 2025 i 2026.
12. L’article 117.2. de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs amb les
limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents administracions
públiques subjectes a la LCSP.
13. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article
99.3 de la LCSP, en els quals s’estableix que en els contractes on no hi hagi divisió per lots,
s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec
de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.
14. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3658 de data 18 de juny de 2019, de delegació de
competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
En base a tot l’anterior, INFORMEM:
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PRIMER.- Que de la documentació obrant a l’expedient, l’inici del procediment de licitació
s’adequa a la normativa vigent en matèria de contractació pública i que procedeix la
tramitació d’un procediment obert harmonitzat.
SEGON.- Que procedeix declarar aquest expedient de contractació de TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.
TERCER.- Que procedeix aprovar la despesa corresponent.
QUART.- Que procedeix aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte.
CINQUÈ.- Que procedeix CONVOCAR procediment obert harmonitzat per a l’adjudicació
del contracte, mitjançant tramitació ordinària.
SISÈ.- Que procedeix PUBLICAR l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions, a comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea i al PERFIL del CONTRACTANT de l’Ajuntament de
Viladecans,
consultable
a
la
seu
electrònica:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans.
El que informem a Viladecans, en la data de signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri.

NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI GENERAL
Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de contractació referenciat en
l’encapçalament.
Ateses les competències establertes a la Disposició Addicional 3ª, apartat 8 de la Llei 9/2017,
de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les 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.
Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior.
El que informo a Viladecans, el dia de la signatura electrònica.

