
GG/bm/xc 

Exp.: 2021004606 - C. 06.115.002 

 

 
 

Lloc 

Data 

Hora 

: Sala de Grups Municipals i videoconferència 

: 30 d'abril de 2021 

: 13:15 
 

Vocals: - 
 

- 
 

- 
- 
- 
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Sra. Marta Sureda Xifre, regidora delegada de Mobilitat i Via Pública, que actua 
com a presidenta. 
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la 
corporació. 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació. 
Sra. Gloria Rigau Solé, Interventora de la corporació. 
Sr. Joan Jou Matamala, intendent en cap de la Policia Municipal de la corporació 
Sr. Biel Montserrat Valls, tècnic de Contractació i Compres que actua com a 
secretari 

 

També hi són presents: 

- La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres. 

- La senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres. 

 

Tots els assistents han estat presents a la Sala de Grups Municipals, excepte el Sr. Joan  

Jou Matamala, que hi ha assistit per videoconferència. 
 

L'objecte de la sessió és presentar l'informe de valoració del sobre número 2, corresponent 
a les proposicions relatives als criteris d'adjudicació econòmics i avaluables mitjançant 
xifres o percentatges i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del LOT 1 del 
contracte del subministrament de sis turismes mitjançant sistema d'arrendament financer 
per a la Policia Municipal, a favor del licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa. 

 
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de 
composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i el secretari de la Mesa 
llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP); el punt 7 de la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP i l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la LCSP. 

 
Seguidament, es procedeix a la lectura de l'informe tècnic de valoració de les proposicions 
presentades, emès en data 29 d'abril de 2021, per l'intendent en cap de la Policia Municipal. 

 
En aquest informe tècnic es proposa EXCLOURE de la licitació les ofertes presentades per 
les empreses BANCO SANTANDER SA i ANDACAR 2000, SA, per no complir amb els 
requisits establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques; i es valora l'oferta de l'empresa 
AUTOS IGLESIAS SL, considerant que compleix amb les prescripcions tècniques previstes 
als plecs, a la qual s'atorga la següent puntuació: 

 
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SIS TURISMES MITJANÇANT SISTEMA 
D'ARRENDAMENT FINANCER PER A LA POLICIA MUNICIPAL 



 

 
 

 
1. AUTOS IGLESIAS, SL 

Lot número 1 

 
PREU DE L'OFERTA 80,00 

MAJOR IMPORT ABONAT PER 8,00 
QUILÒMETRE NO CONSUMIT 

MENOR IMPORT CARREGAT PER 7,00 
QUILÒMETRE EXCEDIT 

REDUCCIÓ EN ELS TERMINIS DE 1,00 
REPARACIÓ DE XAPA I PINTURA 

MILLORES TÈCNIQUES I/O DE 2,00 
SEGURETAT 

 
 

Econòmica 98,00 punts 

 
98,00 
punts 

 

Pel que fa a la proposició de l'empresa BANCO SANTANDER SA, en l'informe consta que 
l'oferta presentada no compleix amb el previst a l'apartat 5.4 del Plec de Prescripcions 
Tècniques en el qual es disposa que "en el supòsit de sinistre total s'estableix un termini 
màxim de seixanta (90) dies naturals per la reposició del vehicle sinistrat, a comptar des de 
la data de peritatge dels danys. El vehicle de reposició tindrà les mateixes característiques 
que el sinistrat, i estarà dotat del corresponent equipament policial exigit en aquest plec de 
condicions tècniques". 

 
A la memòria tècnica presentada com a part de l'oferta, en canvi, l'empresa fa constar que 
"en el supuesto de pérdida total del vehículo por siniestro o por cualquier otro motivo, se 
procederá a la resolución del contrato en lo que respecta al vehículo siniestrado y 
consecuentemente se dejarán de abonar las cuotas del mismo, procediéndose en ese 
momento a efectuar la liquidación por kilometraje que proceda cuando el importe de una 
reparación sea igual o exceda del 75% del valor venal del vehículo, podrá ser declarado 
sinistro total." 

 
En relació amb la proposició de l'empresa ANDACAR 2000 SA, l'oferta presentada no 
compleix amb l'apartat 2.9 del Plec de Prescripcions Tècniques en què s'estableix que 
la mida de les llantes dels vehicles ha de ser de 18". A la memòria tècnica presentada 
com a part de l'oferta, en canvi, l'empresa fa constar que les llantes dels vehicles 
seran de 17". 

 
D'acord amb l'article 139.1 de la LCSP, "les proposicions dels interessats s'han d'ajustar als 
plecs i la documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o 
condicions, sense cap excepció o reserva [...]". 

 
Respecte a la interpretació de l'article 139.1 de LCSP, el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic s'hi ha referit, entre d'altres, a la recent resolució 5/2021, de 14 de gener: 

 
"[...] D'acord amb la doctrina, aquest precepte [l'article 139.1 de la LCSP] conté una norma 
de caràcter imperatiu, de manera que la proposta que s'oposi a les previsions dels plecs, o 
que d'ella es desprengui o pugui desprendre's excepcions o reserves, ha de comportar la 
seva exclusió de la licitació, per incompliment de les exigències dels plecs reguladors de la 
licitació i dels principis d'igualtat de tracte i no discriminació envers els candidats i licitadors 
que sí les han complert. [...]" 

 
També el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales s'ha posicionat en 

EMPRESA VALORACIONS TOTAL 



 

diverses ocasions en relació amb l'exclusió d'ofertes per incompliment de les condicions del 
Plec de Prescripcions Tècniques com es recull, entre d'altres, a la Resolució 985/2015, de 
23 d'octubre: 

 
[...] Por tanto, es innegable que la falta de cumplimiento de alguna de las condiciones 
técnicas establecidas en los documentos rectores de la licitación debe aparejar la exclusión 
del licitador, porque ello supondría la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos y 
con las condiciones previamente fijadas por la Administración y aceptados por el licitador al 
presentar su oferta" (Resolución 551/2014 de 18 de julio). 

 
En suma, es criterio consolidado de este Tribunal el que establece la obligación de adecuar 
la descripción técnica en las ofertas presentadas a lo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas, siendo la consecuencia necesaria de este incumplimiento la 
exclusión de la oferta al no adecuarse a las especificaciones establecidas por el órgano de 
contratación. [...]" 

 
Doncs bé, en ambdós casos resulta inequívoc que la pròpia descripció tècnica de les 
ofertes en allò referit al supòsit de sinistre total, d'una banda, i a la mida de les llantes 
ofertes, de l'altra, no s'ajusta a les característiques requerides al Plec de Prescripcions 
Tècniques, de la qual cosa deriva la impossibilitat d'executar el contracte en els termes i les 
condicions previstes en els plecs. 
 
Considerant l'anterior, la Mesa acorda assumir i donar conformitat al contingut de l'informe 
de valoració emès per l’intendent en cap de la Policia Municipal, i vistes les propostes i les 
puntuacions que consten en la valoració, proposa a l'òrgan de contractació EXCLOURE del 
procediment les ofertes presentades per les empreses BANCO SANTANDER SA, amb NIF 
A39000013, i ANDACAR 2000,S.A., amb NIF A12363529; i ADJUDICAR el LOT 1: Quatre 
turismes (mateixa marca i model) transformats, condicionats, i equipats per a ús policial 
(tres amb kit de detinguts i un sense) a l'empresa AUTOS IGLESIAS, SL amb NIF 
B27014398, tenint en compte que és l’única oferta que compleix amb els requisits establerts 
als plecs i no és anormalment baixa. 
 
A aquests efectes, la Mesa acorda trametre la informació al servei de Contractació i 
Compres per tal que requereixi al licitador que ha presentat la millor oferta perquè, dins del 
termini de deu dies hàbils, presenti la documentació justificativa prèvia a l'adjudicació, 
d'acord amb allò previst a l'article 150.2 de la LCSP. 
 
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:22 hores i 
signa aquesta acta juntament amb el secretari, que en dona fe. 
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