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Àrea: UNITAT DE CONTRACTACIÓ I SERVEIS JURÍDICS
Expedient: 2018/5000
Objecte del contracte: Servei de manteniment i reparació de vehicles municipals i de la maquinària de
jardiners i paletes i subministrament de material.
Procediment: Obert

INFORME JURÍDIC
1.

OBJECTE DE L’INFORME

Constitueix l’objecte del present informe la contractació de la prestació del servei de manteniment
preventiu i correctiu, revisions, servei d’ITV i reparació de la flota de vehicles i de la maquinària de
jardiners i paletes propietat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (s’inclou el subministrament
d’elements de recanvi propi d’aquests elements), així com la reparació i reposició de pneumàtics tot
tenint en compte que es disposa de diferents marques i models de vehicles i maquinària.
L’abast dels serveis objecte del present plec, queda determinat per la relació de les següents
prestacions:



Es tracta d’un contracte mixt amb predomini dels serveis, en tant que el seu VEC és superior al del
subministrament segons consta desglossat a l’Annex Càlcul VEC.
El contracte es divideix en 5 Lots:
 Objecte del LOT 1: Manteniment preventiu, servei d’ITV, revisió i reparació dels vehicles turismes i
remolcs relacionats a l’annex 1 del PPT.
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Manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles municipals: manteniment
preventiu (inclòs revisió del tacògraf si és el cas), servei d’ inspecció tècnica de vehicles,
subministrament, canvi i reparació de neumàtics, etc.
Tenir un sistema de gestió i informació fiable i constant de la flota amb la possibilitat
d’obtenir informe de situació i controlar tots aquells aspectes relatius al manteniment,
reparació, ITV i tota aquella informació que permeti tenir controlada la flota de vehicles,
generant l’històric corresponent per al seu seguiment.
Manteniment i reparació de la maquinària de jardiners.
Subministrament del material de recanvis i consumibles d’aparells de jardineria.
El subministrament de qualsevol peça o de recanvis inclourà les despeses de la entrega i
transport d’aquests bens.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Segell

Codi Segur
electrònic
de Validació
Ajuntament

Url de validació
de Calonge

96a5c31d26ef47af9484cbcf9a28b67a001

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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 Objecte del LOT 2: Manteniment preventiu, servei d’ITV, revisió i reparació dels vehicles
motocicletes, ciclomotor, bicicletes i bicicletes elèctriques relacionats a l’annex 2 del PPT.
 Objecte del LOT 3: Manteniment preventiu, servei d’ITV, revisions i reparació dels vehicles camions,
furgonetes, tot terrenys, vehicles industrials relacionats a l’annex 3 del PPT. S’inclouran les
reparacions i revisions del sistema hidràulic dels vehicles que en disposin, cistelles, plomes, tacògraf,
grup moto propulsor dels cotxes elèctrics...), que precisa una revisió per part d’un servei tècnic
especialitzat (vehicles que disposen d’aquests elements es troben relacionats a l’Annex 3).
 Objecte del LOT 4: Adquisició i reparació de Neumàtics per tota la flota de vehicles de l’Ajuntament.
 Objecte del LOT 5: Maquinària de jardiners i paletes descrita a l’Annex 4 del PPT així com el
subministrament del material a que fa referència l’annex 5 del PPT.

2.

ANTECEDENTS




3.

Per part de l’ Àrea de Seguretat i Espai Públic, en data 19/12/2018 s’ha signat una memòria de
contractació per a la contractació mixta del servei de manteniment correctiu i preventiu,
revisions, servei d’ITV, reparació i reposició de pneumàtics i reparació de la flota de vehicles i
maquinària de l’Ajuntament, així com el subministrament d’elements de recanvi propi d’aquesta
maquinària.
L’Alcaldia d’aquest Ajuntament, per Decret número 2018/5609 de data 21 de desembre del 2018
va incoar aquest procediment i ordenà la redacció dels corresponents plecs així com l’emissió de
l’informe corresponent per part de la Unitat de Contractació i Serveis Jurídics, secretaria i
intervenció.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:


Preu Base de Licitació total del contracte: 121.514,20 €
Lot 1: 30.250,00 €
Lot 2: 7.078,50 €
Lot 3: 22.094,60 €
Lot 4: 24.091,10 €
Lot 5: 38.000,00 €



El Valor Estimat Total del Contracte és : 170.722,43 €
Lot 1: 42.500,00€
Lot 2: 9.945,00 €
Lot 3: 31.042,00 €
Lot 4: 33.847,00 €
Lot 5: 53.388,43 €

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

4.

DURADA

La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de la seva signatura.
Es preveu la seva pròrroga per una anualitat.
5.

PROCEDIMENT

La licitació es durà a terme d’acord amb l’article 156 de la LCSP, mitjançant procediment obert al tractarse d’un VEC superior a 100.000 Euros.
6.

TRAMITACIÓ

La licitació es durà a terme mitjançant tramitació ordinària.
Segons constava a la Memòria la present licitació s’havia de tramitar anticipadament. Tot i això, i atès
que el Decret d’inici és de data 19/12/2018, la tramitació de la licitació es portarà a terme durant l’exercici
2019 i per tant al Quadre de característiques s’ha modificat aquesta circumstància, i la tramitació de
l’expedient No serà anticipada.
7.

RECTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA:
1) S’ha detectat que l’apartat D.4 de la memòria és contradictori amb els preus que figuren a
l’apartat S (criteris de valoració). Per error l’apartat S inclou les taxes d’ITV al preu unitari del
servei, dada que no pot ser objecte de valoració. En aquest sentit al Quadre de
característiques s’ha procedit a subsanar aquesta dada errònia. Per tant els preus a valorar
són els següents:

(LOTS 1, 2 i 3)
S.4 PREU UNITARI PER SERVEI ITV: (Màxim 10 punts)
Preu pel servei de passar la ITV (Preu servei excloses les taxes oficials que es facturaran a
nom de l’adjudicatari i repercutirà a la factura a l’Ajuntament). Preu màxim pel servei segons
Lots:

o
o
o

Lot 1: Preu màxim pel servei (excloses les taxes oficials) 50,00 € (IVA exclòs)
Lot 2: Preu màxim pel servei (excloses les taxes oficials) 50,00 € (IVA exclòs)
Lot 3: Preu màxim pel servei (excloses les taxes oficials) 50,00 € (IVA exclòs)

2) Respecte a la forma de pagament prevista en l’apartat D.6 de la memòria, s’ha procedit a la
seva correcció al Quadre de característiques, en quant la facturació haurà de ser individual
per cada Lot i també per cada vehicle.
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3) Respecte a la classificació empresarial tot i no ser obligatòria, s’ha modificat la prevista a
l’apartat J.2 de la memòria, en el sentit d’afegir la classificació següent per a Lot 5, donat
que és més específic per al servei de reparació de maquinària:
LOT 5:
- Anterior a l’entrada en vigor del RD773/2015:
Grup Subgrup Categoria
Q
1
A
- Posterior a l’entrada en vigor del RD773/2015:
Grup Subgrup Categoria
Q
1
1

4) El c compromís d’adscripció de mitjans personals o materials, només és exigible als Lots 1 a
4, resultant exempt el lot 5, motiu pel qual s’ha exclòs aquest Lot d’aquesta exigència al
Quadre de Característiques.
5) S’ha considerat adient respecte la pòlissa de responsabilitat civil exigida, que aquesta faci
referència a cada Lot. D’aquesta manera els licitadors hauran d’acreditar que disposen d’una
assegurança de responsabilitat civil per import de 50.000 € per cada lot que s’hagin
adjudicat.
6) D’altre banda atès que consten diferents criteris de valoració amb criteris econòmics, el
quadre de característiques modifica l’apartat T previst a la memòria a fi d’adaptar el càlcul
de les presumptes baixes anormals o desproporcionades a la diversitat de preus unitaris i
criteris econòmics que conté la present licitació.
7) Respecte a la documentació a aportar als sobres o bé per l’adjudicatari, s’ha introduït una
modificació a l’apartat X.2, en quant la declaració responsable a presentar per les empreses
licitadores al sobre A, ha de contenir els compromisos a que fa referència l’apartat J3 del
Quadre: Compromís d’adscripció a l’execució del contracte a 2 persones amb un mínim de 2
anys d’experiència en tallers mecànics amb una dedicació del 25% de la jornada, i la dada que
s’havia omès a la memòria que és l’exigència de que al menys una d’aquestes persones
tingui la corresponent titulació en FPII en automoció.
Al Quadre de característiques s’ha exposat més clarament la documentació que s’ha
d’aportar al sobre mb la que s’ha d’acompanyat posteriorment per/ls adjudicataris:
Acreditació del títol i de la experiència professional.
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8.

FONAMENTS JURÍDICS

8.1.

Marc normatiu

8.2.



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 2014/263/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).



Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.



Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.



Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RLCAP) en allò que no s’oposi al TRLCSP.



Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS).



Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local (LBRL).



Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC).

Naturalesa del contracte

El contracte que es licita és un contracte mixt de serveis i subministraments amb predomini de serveis
en tant que el seu VEC és superior al del subministrament. Es regeix pels articles 17, 16, 18 i 25 de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
8.3.

Justificació de la necessitat del contracte

La justificació de la necessitat es troba recollida en la memòria i consisteix en la necessitat d’assegurar el
manteniment i reparació de vehicles i maquinària propietat de l’Ajuntament per tal de perllongar la seva
vida útil i que aquests es trobin en condicions òptimes per al seu ús.
8.4.

Òrgan competent per a l’adjudicació del contracte
Cal tenir en compte el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP, de manera que serà
competència del Ple, l’adjudicació d’aquells contractes que tinguin un VEC superior al 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, que per l’exercici 2018 representen la quantitat de 20.598.000 €
i no tinguin una durada superior a 4 anys, prorrogues incloses, si tenen caràcter plurianual. Atès
l’import del VEC del contracte, que és de 170.722,43 €, així com també de durada, la competència
per adjudicar el present contracte correspon a l’alcaldia, que va delegar en la Junta de Govern
Local l’adjudicació d’aquests tipus de contractes, per Decret de data 6 de juliol de 2015.
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8.5.

PCAP i PPT
L’expedient conté la memòria de contractació, el plec de prescripcions tècniques i el plec de
clàusules administratives particulars. Els esmentats documents tenen el contingut mínim exigit a
l’article 122.2 i 3 de la LCSP i 67 del RGLCAP.

8.6.

Criteris de valoració
Els criteris de valoració són de caràcter objectiu, i consisteixen respecte del LOTS 1, 2 i 3 en una
millora en el cost de la prestació, preu dels materials i de les revisions i ITV, així com a criteri de
qualitat, s’ha valorat qui ofereixi un termini de garantia més ampli de l’obligatori, i també qui
ofereixi el servei de trasllat de vehicles sense cost.
Respecte el Lot 4 es valora la millor oferta en el preu de pneumàtics i accessoris a subministrar, el
preu de la mà d’obra i del servei d’assistència en carretera. Com a criteri de qualitat es valorarà
l’ampliació del termini de garantia dels pneumàtics.
Del Lot 5 es valora la millor oferta respecte el preu d’hora del servei així com de descompte en els
materials. Com a criteri de qualitat es valorarà dels licitadors la proposta de garantia que
presentin.

8.7.

Modificacions
Pel que fa a les modificacions conveniades previstes al Plec de clàusules administratives
particulars, i en ser impossible definir el nombre d’unitats de servei que es requeriran,
consisteixen en l’increment de serveis per sobre del pressupost base de licitació.

8.8.

Subcontractació
Es permet la subcontractació si bé s’ha de donar compliment a totes i cadascuna de les
obligacions recollides a l’article 215 de la LCSP.
Com a prestació objecte de subcontractació obligatòria s’ha previst que aquells vehicles que es
trobin en període de garantia, en cas de que l’adjudicatari no sigui un taller oficial, associat o
autoritzat de la marca, haurà de contractar aquests serveis a efecte de validació de la garantia
dels vehicles.

8.9.

Causes de resolució
Les causes de resolució son les recollides als articles 212 , 313 i 306 de la LCSP a més de les
condicions essencials assenyalades al PCAP.
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8.10. Revisió de preus
No es fixa.

9.

CONCLUSIONS
Atès l’exposat, es conclou que han quedat degudament justificades tant la motivació de la
necessitat de la contractació, com l’ adequació al procediment legalment establert.

La qual cosa s’informa als efectes oportuns i es sotmet a millor criteri.

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica

Ester Martínez Rus
Tècnic d’Administració General
de la Unitat de Contractació i Serveis jurídics

