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ÍNDEX
1.

Objecte i necessitat del contracte

L’OBJECTE del present Plec de Prescripcions Tècniques, és definir les condicions tècniques que regiran
la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu, revisió, servei d’ITV i reparació de la
flota de vehicles i maquinària de jardiners propietat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
relacionats als annexos d’aquest plec, amb detall de l’Àrea d’adscripció, matrícula, i quilometratge
actual. La relació de vehicles i maquinària detallada en els annexos, no té caràcter exhaustiu ni limitatiu,
ja que les modificacions que es vagin produint, ja sigui per altes i/o baixes de vehicles o màquines,
s’entendran automàticament incorporades al present Plec, que els serà d’aplicació en la seva totalitat.
També inclourà el subministrament de certs elements dels aparells de jardineria que es relacionen a
l’Annex 5.
El present contracte es divideix en les següents Lots:
o LOT 1: Manteniment preventiu, servei d’ ITV, revisió i reparació dels vehicles turismes i remolcs
relacionats a l’annex 1.
o LOT 2: Manteniment preventiu, servei d’ITV, revisió i reparació dels vehicles motocicletes,
ciclomotors i bicicletes elèctriques relacionats a l’annex 2.
o LOT 3: Manteniment preventiu, servei d’ ITV i revisions de tacógraf, revisions i reparació dels
vehicles camions, furgonetes, tot terrenys, vehicles industrials relacionats a l’annex 3 del
present PPT. S’inclouran les reparacions i revisions del sistema hidràulic dels vehicles que en
disposin, cistelles, plomes, grup moto propulsor dels cotxes elèctrics..., que precisa una revisió
per part d’un servei tècnic especialitzat (els elements que disposen els vehicles es troben
relacionats a la última columna de l’Annex 3).
o LOT 4: Adquisició i reparació de Neumàtics per tota la flota de vehicles de l’Ajuntament.
o LOT 5: Maquinària de jardiners i paleteria descrita a l’Annex 4, així com el subministrament del
material d’elements propis d’aquesta maquinària a que fa referencia l’annex 5.

1.

Tipologia contractual
 Contracte mixte de serveis i subministrament

2.

Responsable del contracte


Carles Roselló i Pujol
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3.

Prescripcions tècniques particulars del servei
Els treballs de manteniment preventiu i correctiu es faran d’acord amb les instruccions i
programes de manteniment que estableixen els diversos fabricants dels vehicles i seguint les
indicacions del llibre de manteniment del vehicle.
També s’hi inclouran les revisions necessàries per tal que els vehicles passin satisfactòriament la
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
Es realitzaran les reparacions de mecànica, electricitat, xapa i pintura que es detectin en els
programes de manteniment o que es produeixin com a conseqüència d’avaries o accidents.
En relació a tots els serveis que es portin a terme (manteniment preventiu, correctiu, pre ITV, ITV,
canvi de neumàtics...) l’empresa adjudicatària requerirà sempre l’autorització i conforme dels
serveis municipals mitjançant el personal autoritzat a tal efecte per tal de portar-les a terme. Serà
preceptiva una ordre de treball d’entrada, un pressupost conformat per realitzar l’actuació de
manteniment i una ordre de treball de sortida conforme l’Annex 6 i 7 del present PPT. No obstant
això, per aquelles reparacions o manteniments que no superin els 300,00 (IVA inclòs), no serà
necessària la presentació d’un pressupost i per tant el taller podrà efectuar directament la
reparació corresponent (prèvia autorització dels serveis municipals).
El taller haurà de subministrar tots els materials fungibles que calguin per procedir a efectuar les
actuacions de manteniment, alhora que hauran de garantir la recollida, tractament i/o eliminació
dels materials usats, seguint els procediments que correspongui d’acord amb la llei 22/2011 de 28
de juliol , de residus i sól contaminats.


Manteniment preventiu (revisions periòdiques): S’entén per manteniment preventiu el
manteniment d’inspeccions, tant de funcionament com de seguretat que s’han de
portar a terme de manera periòdica. Aquest manteniment ha de servir per a preveure
una fallada mitjançant inspecció, de manera que es corregeixi o es repari en el moment
adient.
El taller portarà a terme totes aquelles gestions, controls i actuacions necessàries pel
manteniment preventiu que estableixen els fabricants dels vehicles o que consten en el
llibre de manteniment de cada vehicle o aquelles altres actuacions preventives que
l’estat del vehicle aconselli per la seva correcta utilització.
Aquest manteniment preventiu es farà quan ho especifiqui el sistema d’indicadors de
cada vehicle, i en vehicles amb una antiguitat superior a 6 anys, de forma orientativa i
prèvia valoració dels tècnics municipals, cada 10.000km o, en defecte dels anteriors, un
cop a l’any com a mínim. Sempre s’utilitzaran olis sintètics o de primera qualitat,
considerant l’opció més idònia pel correcte funcionament dels vehicles.
En cada revisió periòdica s’actualitzarà el llibre de manteniment dels vehicles revisats
amb el segell i la data de la propera revisió periòdica. En el supòsit que el vehicle no
disposi de llibre de manteniment, el taller haurà d’emetre un informe signat i segellat
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amb les dades de la revisió periòdica i la indicació de la data de la propera revisió
periòdica.
Comprèn el conjunt d’operacions que es precisa realitzar periòdicament als vehicles, a fi
d’evitar l’aparició d’averies, disminuir la seva intensitat i prolongar la vida útil del vehicles
en condicions de treball habituals. En tot cas, el manteniment preventiu, comprendrà les
següents operacions:
LOTS 1 i 3:
-Buidar i omplir l’oli del motor, substitució de filtres d’aire i d’oli.
-Controls d’estanqueïtat en circuits i nivells de motor, caixa de canvis i
transmissions, direcció, embragatge, frens, refrigeració, etc, reposant els nivells que
resultin necessaris; regulació de la carrera del pedal de l’ embragatge, frens de peu i
de mà; estat i tensió de les corretges; comprovar estat de la direcció i suspensió;
revisió de la instal·lació elèctrica, enllumenat exterior, llums interiors, bateria,
calefacció, ventilació, clàxon, neteja parabrises; control de carrosseria, ajust i
engreix de frontisses i tancaments, pressió de neumàtics.
-Reglatge de fars.
-Reglatge i posada a punt del motor, segons quilometratge i les recomanacions i
programes de manteniment establerts pels fabricants dels vehicles.
Les intervencions de manteniment preventiu dels vehicles fora del període de
garantia es realitzaran en base als següents períodes de revisió estipulats:
-En tots els vehicles municipals que composen el lot 1 i 3, als 10.000 Km. des de la
data de la última revisió del manteniment.
-Per als vehicles anteriors amb menys de 10.000 Kms. anuals, serà necessària com
a mínim una revisió del manteniment ordinari anual.

Els vehicles que es trobin en període de garantia, les operacions de manteniment
seran realitzades en tallers oficials, associats o autoritzats mitjançant certificació de
la marca, el que serà si fos necessari, objecte d’ una eventual subcontractació.
Els materials i recanvis utilitzats per a les revisions i serveis periòdics de
manteniment necessaris fora del període de garantia, especialment aquells que no
afectin a la seguretat del vehicle, podran ser recomanats pel responsable del
contracte.
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LOT 2:
Compren el conjunt d’operacions que es precís realitzar periòdicament en les
motocicletes, a fi d’evitar l’aparició d’averies, disminuir la seva intensitat i prolongar
la vida útil del vehicle en condicions de treball habituals. En tot cas, el manteniment
preventiu comprendrà les següents operacions:
Les intervencions de manteniment ordinari: revisió, reposició i/o substitució, si
procedeix, es realitzaran en base als següents períodes estipulats:
-Revisió preventiva: ........... 3.000 Km. O un any (el que arribi abans)
-Frens: ...................................................................... 3.000 km.
-Corretja de transmissió .............................. 15.000 km. ó 2 anys (el que
arribi abans)
-Líquid de frens: ................................ Cada 20.000 Km. ó 2 anys (el que
arribi abans)
-Canvi d’oli: ................................................................. 3.000 km.
-Anticongelant: ........................................................ Cada 3 anys
Les operacions habituals a realitzar son les següents: la comprovació de nivells,
comprovació de l’estat de neteja dels filtres, ajustar i comprovar frens, assegurar
retrovisors, comprovar estat i assegurar la pota de cabra i el cavallet, control de
llums, revisar la bateria i l’estat de revolucions del motor, així com qualsevol
element de seguretat.
Per a aquells vehicles que es trobin en garantia, les dates de manteniment
s’adaptaran en funció de les condicions establertes pel fabricant. En aquest sentit,
l’empresa adjudicatària s’haurà de responsabilitzar de portar a terme totes les
revisions periòdiques que estableixi la marca en el llibre de manteniment el vehicle.
Les revisions i serveis periòdics de manteniment necessaris durant el període de
garantia dels vehicles, hauran de ser realitzats amb materials originals de recanvi i
consum, recomanats pels fabricants d’acord amb les característiques tècniques de
cada marca i model.
Per aquells vehicles que es trobin en període de garantia, el manteniment ordinari
es realitzarà en tallers oficials, associats o autoritzats mitjançant certificació per la
marca; en cas de que l’adjudicatari no disposi de la certificació de la marca, s’haurà
de valer de la subcontractació en els termes contractualment establerts.
Els materials i recanvis utilitzats per a les revisions i serveis periòdics de
manteniment necessaris fora del període de garantia, especialment aquells que no
afectin a la seguretat del vehicle, podran ser recomanats pel responsable del
contracte.



Servei de Pre ITV i ITV i revisions tacògraf.
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L’empresa adjudicatària serà la responsable de gestionar la presentació del vehicle als
centres oficials, de coordinar amb el responsable del contracte la data de venciment de les
ITV , així com del procediment per realitzar aquesta presentació de forma eficaç. En tot cas,
serà responsabilitat exclusiva de l’empresa adjudicatària assegurar el correcte compliment de
la normativa d’ ITV i de que els vehicles es trobin en tot moment al corrent de l’obligació d’
ITV. En qualsevol circumstància, serà l’Ajuntament qui haurà de posar a disposició de l’
empresa adjudicatària el vehicle i la documentació necessària per al correcte compliment
d’aquesta obligació legal.
El pagament de la taxa d’ ITV corresponent anirà a càrrec de l’Ajuntament. L’adjudicatari
avançarà el pagament de la taxa corresponent i posteriorment facturarà l’ import a
l’Ajuntament mitjançant la certificació mensual que correspongui.
Les revisions bianuals de tacògraf seran també tramitades per l’empresa adjudicatària del LOT 3.


Manteniment correctiu (reparacions): El manteniment correctiu és la reparació d’una
avaria quan aquesta ja s’ha produït i per tant, requereix una acció ràpida o urgent.
Aquest tipus de manteniment ha de permetre el correcte funcionament dels vehicles per
tal de garantir la disponibilitat i estat tècnic dels mateixos.
L’adjudicatari del contracte haurà de portar a terme totes les gestions, controls i
actuacions necessàries pel manteniment correctiu (reparacions) per avaria o qualsevol
tipus de trencament relacionat amb les reparacions mecàniques (incloses les de xapa,
carrosseria i pintura) i del sistema elèctric i/o electrònic del vehicle.
Les reparacions que calgui efectuar com a conseqüència d’un accident amb un tercer, no
seran autoritzades fins que no s’hagi efectuat el peritatge de la companyia asseguradora
corresponent.
Es diferenciarà dins del manteniment de tipus correctiu, dos tipus d’actuacions per part
de l’empresa adjudicatària en funció de la dimensió del servei:
-Petites reparacions: Aquelles reparacions quina resolució no excedeixi de 24 hores i
no suposi la immobilització o retirada del vehicle. En aquesta tipologia, podem trobar
serveis d’averies com canvi de làmpares, pilots, bateries, etc...
-Altres reparacions: Aquelles reparacions que suposi la retirada i/o immobilització del
vehicle per un període superior a 24 hores.
En qualsevol cas, quan el cost unitari de la reparació dels vehicles superi els 300 Euros
(IVA inclòs), incloent-hi la mà d’obra i les peces de recanvi i/o substitució, l’adjudicatari
sol·licitarà l’autorització del responsable del contracte, previ pressupost de la reparació.
D’igual mode, es sol·licitarà sempre l’autorització del responsable, quan la reparació sigui
de xapa o pintura i quan l’entrada d’un vehicle en un taller per realitzar qualsevol
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intervenció es produeixi dins dels 90 dies naturals posteriors a la intervenció anterior. El
mateix s’aplica per a les actuacions a la maquinària de jardineria.
El pressupost per aquestes reparacions es trobarà format per hores de mà d’obra al preu
ofert i recanvis amb el descompte també ofert.
S’ entendran incloses dins del manteniment correctiu les següents operacions:
-Revisió o substitució de corretja o cadena de distribució quan procedeixi, segons les
recomanacions dels fabricants dels diferents vehicles.
Per al cas de manteniments de tipus correctiu, el preu de les peces de recanvi i/o
substitució, s’ajustarà al preu oficial establert pel fabricant d’origen, havent-se
d’instal·lar en aquest cas el recanvi d’origen. No obstant, per a aquells vehicles que es
trobin fora del període de garantia, en el cas de que existeixi en el mercat recanvi
alternatiu i equivalent al d’origen, s’instal·larà aquell que resulti més avantatjós per
l’Ajuntament, prèvia aprovació per part del responsable del contracte.



LOT 4: NEUMÀTICS
L’empresa que resulti adjudicatària del Lot 4, portarà a terme el subministrament i les
reparacions dels neumàtics que siguin necessàries.
Si de la comprovació i revisió de l’estat dels neumàtics se’n desprèn la necessitat de
substitució d’algun o alguns neumàtics per desgast, o detectada l’aparició d’alguna
anomalia o desperfecte que suposi una minva a la seguretat, l’adjudicatari portarà a
terme el canvi de neumàtics per uns de nous (el canvi serà de 2 o 4 neumàtics, segons
correspongui) i de totes les operacions associades de desmuntatge, muntatge,
equilibrat de direcció i paral·lelisme.
Per motius de seguretat els nous neumàtics hauran de ser de les mateixes
característiques que els d’origen del vehicle, així com de termini de fabricació no
superior a 6 mesos, hauran d’estar etiquetats amb informació sobre l’eficiència de
combustible, la distància de frenada en ferm mullat i els nivells de soroll exterior dels
pneumàtics. Aquests requisits especificats hauran d’estar certificats pel taller que realitzi
el canvi de neumàtics. Serà el taller qui certificarà les característiques dels mateixos de
manera que indiqui que s’ajusten a les mateixes característiques que es sol·liciten.
Aquest certificat sobre neumàtics s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça que
determinin els serveis tècnics municipals.
L’abast d’aquest servei comprèn el desmuntatge, desmuntatge i equilibrat de
neumàtics, incloent la vàlvula corresponent en funció dels quilòmetres realitzats i la
caducitat preventiva dels mateixos segons les especificacions indicades pel fabricant.
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En vehicles tipus automòbils, furgonetes i camions, es canviaran segons les necessitats i
estat dels mateixos en funció de l’ús, devent-se substituir obligatòriament al arribar com
a màxim als 30.000 Km. recorreguts, o al haver transcorregut el termini de 4 anys des de
l’últim canvi.
En cas de motocicletes i ciclomotors, es substituiran segons les necessitats i estat dels
mateixos en funció de l’ús, havent-se de substituir obligatòriament al arribar com a
màxim als 10.000 km. recorreguts, o haver transcorregut el termini de 4 anys des de
l’últim canvi.
No obstant, al supòsit de resultar necessària la substitució de neumàtics abans del
venciment dels quilometratges màxims establerts, i sempre per motius de seguretat
degudament justificades, podran ser substituïts prèvia aprovació per part del
responsable del contracte.
També s’inclouen en aquest apartat els serveis d’alineat i tots aquells serveis accessoris
que fossin necessaris realitzar per al correcte canvi i funcionament dels neumàtics. Tots
aquests deuran efectuar-se als tallers de la xarxa d’assistència de l’adjudicatari.
Respecte el servei d’assistència en carretera, aquest inclourà el desplaçament al lloc on
es trobi el vehicle per part del taller, així com quants desplaçaments es requereixin per a
la reparació o substitució del neumàtic, tenint en compte que la reparació i/o substitució
tindrà el seu propi preu de mà d’obra independent.

4.

Terminis i lloc prestació del servei:
Els adjudicataris hauran de disposar d’un punt de servei (taller) multi-marca, amb totes les
instal·lacions, equipaments, aparells tècnics, i amb els corresponents permisos d’obertura i
llicència d’activitat atorgada i en vigor per a la realització de l’activitat dins d’un radi de 15
quilòmetres fixats des de la Plaça Concòrdia de Calonge.
Els terminis d’entrega que com a màxim s’estableixen per a les reparacions i manteniment dels
vehicles, seran els que es detallen a continuació:
-Per al manteniment de tipus ordinari, el vehicle haurà d’estar disponible per a l’ usuari en un
termini màxim de 48 hores des de l’entrada del vehicle al taller.
-Per al manteniment extraordinari en el que el temps de reparació del vehicle sigui inferior a 8
hores laborables, el vehicle haurà d’estar disponible per a l’usuari com a màxim a les 72 hores
des de l’entrada del vehicle al taller.
-Per al manteniment extraordinari en el que el temps de reparació del vehicle suposi un temps
efectiu de dedicació comprès entre 8 i 12 hores laborables, el vehicle s’haurà d’entregar a
l’usuari com a màxim, a les 96 hores des de l’entrada del vehicle al taller.
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-Per al manteniment extraordinari en el que el temps de reparació del vehicle suposi un temps
efectiu de dedicació superior a 12 hores laborables, el termini d’entrega del vehicle serà establert
sota l’aprovació del responsable municipal corresponent.
-Quan els vehicles es trobin en període de garantia, els terminis d’entrega restaran subjectes
als períodes estipulats per la marca.
-Per a la presentació del servei d’ ITV, els temps de posada a disposició de l’usuari serà com a
màxim de 24 hores des de l’entrega del vehicle al taller.
-Per al servei de canvi de neumàtics, el temps de posada a disposició del vehicle serà com a
màxim a les 24 hores des de l’entrada del vehicle al taller.
Per al còmput dels terminis d’entrega no es tindran en compte els dies inhàbils del calendari laboral de
l’exercici en curs, considerant-se únicament els dies hàbils com laborals, als efectes del compliment dels
terminis establerts.
Quan derivat de la tipologia d’averia, el vehicle no pugui estar reparat en un termini màxim de 72
hores, l’adjudicatari ha de proporcionar un vehicle de similars característiques a l’Ajuntament.
L’adjudicatari del contracte haurà de garantir per raons de seguretat, fiabilitat i rapidesa en les
reparacions, la màxima dedicació exclusiva als vehicles policials. Tanmateix s’ha d’assegurar que els
vehicles policials no romanguin a la via publica.
Respecte la maquinària de jardiners, aquesta s’ha de reparar en un termini màxim de 72 hores, llevat
que el motiu del retard es trobi justificat fefaentment.

5.

Condicions ambientals
5.1.

Normativa ambiental
1.

L’empresa contractista es comprometrà a complir la normativa de caràcter medi
ambiental continguda a la llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sól contaminats, en la
mesura en que els seus treballs tinguin repercussió sobre l’entorn.
2. Tot el personal de l’empresa contractista que intervingui en els treballs contractats, ha
de conèixer els requisits ambientals que li siguin d’aplicació.
3. L’empresa contractista complirà amb tots els requisits legals establerts als àmbits
Comunitari (Ordre MAM 304/2002 Llista europea de residus; Reglament CE 1005/2009
del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, sobre substancies
que esgoten la capa d’ozó; Directiva 2006/40/CE relativa a les emissions procedents de
sistemes d’aire acondicionat en vehicles de motor); Estatal (Llei 22/2011 de 28 de juliol
de residus i sóls contaminats; RD 833/88 Reglament sobre la gestió de residus
perillosos; RD 679/2006 de 2 de juny que regula la gestió dels olis usats així com tota
aquella normativa relacionada. Per tant, serà responsable de qualsevol incompliment
legal derivat d’una mala gestió ambiental en els seus treballs.
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4. Qualsevol dany ocasionat per l’empresa contractista al medi ambient durant el
desenvolupament dels treballs contractats, seran assumits en la seva integritat per
ella. L’Ajuntament no es fa responsable dels possibles costos derivats del mateix, tals
com el control, medició, correcció, sanció i indemnització.
5. Al supòsit de que l’empresa contractista subcontracti algun dels treballs per a la
prestació del servei, la nova empresa contractada restarà obligada a complir tots els
requisits mediambientals aplicables a la primera.
6. L’empresa contractista estarà obligada a realitzar el control operacional, seguiment i
medició relatius als residus, abocaments, emissions i sorolls generats per ella en el
desenvolupament dels seus treballs.
7. Pel supòsit d’incompliment dels requisits legals i/o ambientals, l’Ajuntament podrà
adoptar les mesures adequades per resoldre dita situació, inclosa la resolució del
contracte, depenent de la naturalesa del perjudici causat.
8. L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar rescabalaments i compensacions a
l’empresa contractista per motiu dels costos econòmics addicionals derivats dels seus
possibles incompliments: degradació ambiental, sancions, denúncies o deteriorament
de la imatge pública.
9. L’empresa contractista, haurà d’informar puntualment a l’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni de tots els incidents amb repercussió ambiental que tinguin lloc en el
desenvolupament dels treballs.
10. L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni podrà efectuar inspeccions sobre els aspectes
ambientals o, les activitats a realitzar, durant totes les fases d’execució.
11. L’empresa contractista s’assegurarà que les instal·lacions utilitzades en el
desenvolupament dels seus treballs estiguin ordenades i netes.
12. Les zones que pateixin alguna alteració temporal com a conseqüència dels treballs
efectuats per l’empresa contractista seran retornades per aquest al seu estat original
a la finalització dels treballs.
5.2.

Etiquetes
Els materials i productes utilitzats durant la prestació del servei, s’han d’escollir dins del
possible, ecològics, amb certificacions que garanteixin el menor impacte ambiental negatiu
durant el seu cicle de vida, com l’etiqueta EU ECOLABEL o equivalent.

6.

Altres condicions relatives a la prestació del servei o d’execució de l’objecte del contracte
Condicions de l’adjudicatari:
a) L’adjudicatari haurà de disposar a la signatura del contracte, de totes les llicencies municipals,
registres industrials d’instal·lacions i autoritzacions sectorials exigibles per cobrir les tasques
pròpies d’aquest Plec, a més de complir les clàusules ambientals indicades al present Plec.
b) L’adjudicatari ha de garantir que en les activitats derivades de l’execució del contracte així
com en les instal·lacions on es porti a terme aquesta execució, no s’utilitzi llenguatge o
imatges sexistes. A tal efecte haurà de signar el corresponent compromís abans de
l’adjudicació del contracte.
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c) L’adjudicatari prestarà els serveis en un local que disposi de la corresponen llicència municipal
vigent, que es trobi suficientment equipat i amb el personal qualificat per realitzar els treballs
propis del present contracte, i que es trobi a menys de 15 km. de distància del terme municipal
de Calonge i Sant Antoni a fixar des de la Plaça Concòrdia de Calonge. Per al supòsit de no
disposar de local, material o personal especialitzat dins d’aquesta distància, haurà de tenir
previst i concertat el servei amb altres tallers especialitzats que compleixin els requisits, dins
del radi establert.
d) L’adjudicatari haurà de disposar dels utillatges adients per atendre qualsevol tipus de
reparació objecte del contracte.
7. Control sobre els treballs
Els serveis tècnics municipals podran comprovar i controlar en tot moment la marxa dels treballs
de manteniment i/o reparació dels vehicles, mitjançant el personal que autoritzi a tal efecte.
En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions establertes en els
plecs, o respecte de les instruccions dels serveis tècnics municipals, el cost derivat de la seva
subsanació posterior o els canvis a realitzar per a la seva correcció seran a càrrec de
l’adjudicatari.
D’altre banda, l’adjudicatari està obligat a lliurar tota aquella informació que li sigui requerida des
dels serveis tècnics municipals, facilitant les tasques d’inspecció.
8. Garanties
Totes les reparacions i treballs efectuats tindran una garantia total de 3 mesos sense limitació de
quilometratge i inclourà tant la mà d’obra com els materials utilitzats.
Aquestes condicions generals seran vàlides sense perjudici de la major garantia que proposi el
taller o del fet que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior, ja
que en aquest cas, i per a aquestes peces regirà el període més gran.
El període de garantia del fabricant mínim dels neumàtics serà de 3 anys.
La garantia de qualsevol element del vehicle s’entén total. El taller no pot acreditar cap despesa
per a la realització d’una reparació subjecta a garantia i ha de fer-se càrrec de qualsevol despesa
ocasionada a l’Ajuntament a conseqüència de la reparació defectuosa.
La garantia inclou per tant els materials aportats i la mà d’obra, i afecta a totes les despeses que
es puguin produir, fins i tot el desplaçament dels operaris que l’han de dur a terme quan el
vehicle avariat no pogués moure’s (i la seva remolcada al taller si calgués), així com la imposició
fiscal que gravi aquesta nova operació.

9. Responsabilitat del contractista
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Serà responsabilitat del contractista la qualitat dels treballs objecte d’aquest contracte així com el
control i gestió de tots els residus que es generin, havent-se de comptar amb el personal
responsable i preparat per aquesta missió, ajustant-se en tot moment a les normes de caràcter
legal establertes en l’actualitat o que en el futur es puguin promulgar per les administracions de l’
Estat, autonòmiques o Locals a què s’ha fet referència anteriorment o aquella legislació que les
substitueixin o complementin en cada moment. De igual forma, el contractista serà responsable
dels accidents, danys de qualsevol naturalesa i perjudicis que pugui ocasionar a tercers o al
municipi, com a conseqüència de la realització dels treballs que exigeix la prestació d’aquest
servei.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari, notificar a l’Ajuntament de totes aquelles anomalies que es
detectin als vehicles com a conseqüència de les revisions que es realitzin.
La realització de treballs defectuosos implicarà la reparació inexorable dels mateixos o la seva
nova realització per compte de l’adjudicatari. En cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà ordenar
que aquesta reparació es realitzi en altre taller exigint-li a l’adjudicatari l’import de la reparació
compensant-la amb les factures pendents d’abonar, sense perjudici de les penalitats previstes al
plec administratiu.

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
Carles Roselló i Pujol
Cap d’Àrea de Seguretat i Espai Públic
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ANNEX 1
LOT 1 VEHICLES TURISMS I REMOLCS
ÀREA
SERVEIS
GENERALS
Agutzil
SERVEIS
GENERALS
Agutzil
SERVEIS
GENERALS
Alcaldia
SERVEIS
GENERALS
Turisme
SERVEIS
GENERALS
Esports
SERVEIS
GENERALS
Esports
SERVEIS
GENERALS
Serveis Socials
ESPAI PUBLIC
ESPAI PUBLIC
ESPAI PUBLIC
ESPAI PUBLIC

VEHICLE
CITROEN SAXO 1.5 DX

MATRICULA I KM.
GI-0048-BC

HYUNDAI I10

9803JSF

13.047

HYUNDAI I30

1468-KGK

9.858

NISSAN NV 400

4981-JCS

21.438

FORD TRANSIT 300

1911-CTS

87.566

PEUGEOT PARTNER

0508-FGS

91.485

OPEL COMBO TOUR 1.3 CDTI 75

7880-DBB

112.700

CITROEN JUMPER COMBI CONFORT 31
REMOLC BASCULANT LM 1060
DACIA DUSTER*
RENAULT MEGANE SCENIC

4837-BMT
R-9621-BBY
3869-JSR
1928-CFV

104.723
NO KM.
8012

ESPAI PUBLIC
ESPAI PUBLIC
ESPAI PUBLIC
ESPAI PUBLIC
ESPAI PUBLIC
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT

RENAULT KANGOO CONFORT 1,5DCI
FIAT DUCATO FGN 2,3
REMOLC VERS.- TRANSFORMADOR
REMOLC VERSION
RENAULT KANGOO
SSANGYONG KORANDO 2,9 TD
CHEVROLET AVEO
RENAULT TRAFIC

0217-DXW
9541-CLR
B-26469-R
R-2552-BCS
GI-4359-BH
5592-BFL
8747 GBS
2370-FGM

251.000

220.185
115.708
325.329
NO KM.
NO KM.
142.949
220.572
22.500
58.699
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SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT

OPEL COMBO 1.7 CDTI COMBI
HONDA INSIGHT 1,3 IMA ELEGANCE
KIA SORENTO 2,5 CRDI EX1
RENAULT TRAFIC
NISSAN TERRANO II 2.7 TD LX
SEAT AROSA

GI-7682-BF
9376-GWZ
9897-FSH
9216-HSB
GI-6507-BN
GI-0314-BM

150.705
203.822
276.559
130.028
306.544
137.894

ANNEX 2
LOT 2 MOTOCICLETES, CICLOMOTORS I BICICLETES ELÈCTRIQUES
ÀREA
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT

VEHICLE
KAWASAKI VERSUS
MOTOCICLETA HONDA
MOTOCICLETA HONDA
KAWASAKI
HONDA FORZA 300
HONDA FORZA 300
BICICLETA ELÈCTRICA
BICICLETES

MATRICULA I KM.
2186-GFP
9589-CXW
9581-CXW
2170-GFP
7299 JPN
7300 JPN
1
6

22.963
49.919
50.976
27.574
4.971
6.389
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ANNEX 3
LOT 3 CAMIONS, FURGONETES, TOT TERRENYS I VEHICLES INDUSTRIALS
ÀREA
ESPAI
PUBLIC
ESPAI
PUBLIC
ESPAI
PUBLIC
ESPAI
PUBLIC
ESPAI
PUBLIC
ESPAI
PUBLIC

VEHICLE
DUMPER AUSA 150-DH
(4 rodes)
NISSAN CABSTAR 125,35
(6 rodes)
DUMPER AUSA 150-H
(4 rodes)
NISSAN TRADE
(6 rodes)
NISSAN CABSTAR 105,35
(6 rodes)
NISSAN TERRANO 2,4L
(4 rodes)

MATRICULA I KM.
GI-33794-VE
1468-FGR
GI-32506-VE

Elements específics
NO KM.
76.351

Grúa/
Tacógraf

-----

GI-1229-BC

134.656

Cistella lampistes

9840-FFM

87.003

Cistella lampistes

3250-FSH

225.365
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ESPAI
PUBLIC
ESPAI
PUBLIC
ESPAI
PUBLIC
ESPAI
PUBLIC

MERCEDES BENZ UNIMOG
(4 rodes)
CAMIO MAN 10150
(6 rodes)
NISSAN PATROL GR CURT
(4 rodes)
BOBCAT 753
(4 rodes)

GRUP ELEVADOR ARTICULAT
NIFTYLIFT 120
(2 rodes)
SEGURETAT IVECO PEGASO DAILY 50C12
(6 rodes)

GI-8083-BP

20.826

Tacógraf

GI-6133-AH

69.359

Grúa/
Tacógraf

GI-8027-AW
GI-32711-VE

349.890
NO
KM.

ESPAI
PUBLIC

Cistella

6734-DLT

152.52
2

ANNEX 4
LOT 5: MAQUINÀRIA DE JARDINERS I DE PALETERIA
La maquinària de jardiners i de paleteria que ha d’incloure aquest Lot és la següent:
MÀQUINES DE GASOLINA JARDINERS:
-4 DESBROSSADORES STIHL RIGIDES FS 560
-8 DESBROSSADORES ECHO DE MOCHILA RM 510ES
-4 BUFADORES ECHO PB-255ES
-1 MOTOSERRA HUSKVARNA 281XT
-4 MOTOSERRES EXHO CS-280T

Grúa/
Tacógraf
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-1 MOTOSERRA ECHO CS-3400
-1 SEGADORA GIANI FERRARI 35HP
-1 PICADORA ATICA GREEN MECH CM220MT55
-1 TRACTOR KUBOTA 40CV STV40
-1 DESBROSSADORA TRACTOR AGRI TLD140
-4 SEGADORA HONDA GRAN 536HRH
-1 SEGADORA HONDA PETITA
-1 MOTICULTOR HONDA F 720
-1 MOTICULTOR HONDA F220
-1 RECICLADORA DE GESPA HONDA GX160 RH501
-1MAQUINA DE SULFATAR AMB MOTOR HONDA GX 160 DE 200LT
-1 MAQUINA DE SULFATAR AMB MOTOR HONDA GC160 DE 125LT
-1 TALLASETOS NORMAL ECHO HCR-161ES
-1 TALLASETOS EXTENSIBLE ECHO PAS-265ES
-1 MOTOSERRA EXTENSIBLE ECHO PPF235ES
-1 COMPRESSOR HONDA DE AIRE COMPRIMIT GX160 PUSKA 55HP

MAQUINES ELECTRIQUES STIHL
-1 SEGADORA VIKING MA 443
-1 TALLASETOS HSA 94R
-1 DESBROSSADORA
-2 BUFADORES BGA 85
-2 MAQUINES DE PODAR ASA 85
-1MOTOSERRA MSA 160 C
- 18 BATERIES DE LITI AP 300
-6 CARREGADORS DE BATERIA AL 300

EINES PALETERIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ATORNILLADORA BOSCH GSB 18-2-LI
MARTELL BOSCH GBH 18-V-EL
AMOLADORA BOSCH GWS 18V-LI
MARTELL BOSCH GSH 11-E
BATIDORA BELLOTA M-10
AMOLADORA AEG WSL 230
ATORNILLADORA BOSCH GSR 14’4 V-LI (2un)
ATORNILLADORA BOSCH GSR 18-2-LI
MARTELL BOSCH GSH 27
AMOLADORA BOSCH GWS 20 PROFI
MARTELL BOSCH GBH 7-46 DE
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12. MARTELL BOSCH GBH 11DE
13. SERRA CALADORA BOSCH GST 100 BCE
14. AMOLADORA BOSCH GWS 660
15. AMOLADORA BOSCH GWS 850L
16. TALADRO BOSCH GBH 2-26 DRE
17. TALADRO BOSCH GBH 2-24 DFR
18. AMOLADORA BOSCH GWS 14’4V
19. ATORNILLADORA BOSCH GSB 18-V-LI
20. AMOLADORA BOSCH GWS 20-230JV
21. ATORNILLADORA GSB 18 VE 2 LI
22. PERFORADORA HITACHI DA300E
23. FORMIGONERA M85 (3UN)
24. FORMIGONERA DE BENZINA M85
25. FORMIGONERA ELECTRICA MONOFASICA GRAN
26. APISONADORA DE RODILLOS WACKER MOD. WH65K
27. APISONADORA BAILARINA MT77HFR
28. TALLADORA DE ASFALT WACKER MOD. BSF70
29. MARTELL BOSCH GSH 16-30
30. GENERADOR HONDA EC5000
31. GENERADOR HONDA SX270
32. GENERADOR HONDA GC6000
33. MOTOSOLDADORA HONDA
34. GENERADOR HONDA EU10I
35. NETEJADORA KARCHER K7.85
36. LIJADORA INALAMBRICA DE ORBITO EXCÉNTRICA MAKITO DB01802 125mm LXT
37. DISCO BOSCH GWS 7 – 115
38. PISTOLA PINTURA GRACO ULTRAMAX
39. MAORILA DE FER LÍNiES lx - 8011
40. AIR COMPRESOR ECTIGER 245 2305 OEU PINTUC SKIL-SKILSANDER OCTO 100 WATT HITACHI
93 mm 3 5/8 “ ORBITAL SANDER
41. LIJADORA ORBITAL FESTOOL ET 5C 125 LI31 –SET
42. DECAPADOR D’AIRE CALENT BOSCH GHG 660 LLD
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ANNEX 5
MATERIAL A SUBMINISTRAR PER LES EINES DE JARDINERIA
-CADENES PER LES MOTOSERRES OREGON 40 ES 3/8”
-ESPASES PER LES MOTOSERRES OREGON
-CARTUTXOS PER LES DESBROSSADORES TAP 40-2 AMB MOLLA
-PLATS DESBROSSADORES
-GANIVETES SEGADORA
-SACS PER LA SEGADORA
-FIL DESBROSSADORA 2.7MM
-FIL DESBROSSADORA 3MM
-CASC OREGON WAIPUA
-AURICULAR CASC OREGON
-RECANVI PANTALLES CASC OREGON
-AURICULARS AMB SUPORT OREGON
-ESPINILLERES DESBROSSADORA ANOVA
-CASC STIHL FUCTION BASIC
-RECANVI OIDA STIHL
-RECANVI PANTALLA STIHL
-AURICULAR STIHL CONCEPT24
-GANIVETES PER LA SEGADORA FERRARI
-MARTELL DESBROSADORA TRACTOR KUBOTA
-LLUMS D’EMERGENCIA
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ANNEX 6
Ordre de reparació d’ENTRADA
L’Ordre de reparació a l’entrada del vehicle al taller contindrà la següent informació:
o Dades del taller:
o Número del document:
o Hora de recepció del vehicle en el taller:
o Data de recepció del vehicle en el taller:
o Matrícula del vehicle:
o Quilometratge del vehicle:
o Marca i Model del vehicle:
o Número de manteniment:
o Dades del responsable que el rep al taller:
o Detall de les INCIDÈNCIES INDICADES:

o Detall d’altres incidències observades:
o Dades del conductor que el lliura al taller (nom i cognoms):

Signatura del conductor que el lliura al taller
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ANNEX 7
Ordre de reparació de SORTIDA
L’Ordre de reparació de SORTIDA del vehicle al taller contindrà la següent informació:
o Dades del taller:
o Número del document:
o Hora de sortida del vehicle en el taller:
o Data de sortida del vehicle en el taller:
o Matrícula del vehicle:
o Quilometratge del vehicle:
o Marca i Model del vehicle:
o Número de manteniment:
o Dades del responsable que rep el vehicle:
o Detall de les INCIDÈNCIES REPARADES:

o Detall d’altres incidències observades i pendents:

o Dades del conductor que el rep (nom i cognoms):

Signatura del conductor que el rep
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