
 
Exp.: 2021050210 - C. 06.115.002  
ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES NOUS 
(QUATRE ELÈCTRICS I UN HÍBRID) PER A L'AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

Lloc 
Data 
Hora 

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona. 
: 7 de juny de 2022 
: 13:18

Vocals: - 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
- 

Sr. Lluis Martí Arderiu, regidor delegat d'Urbanisme i Activitats, que actua com a 
president. 
Sra. Blanca Passarell Fontan, funcionària de la Corporació, que actua com a 
secretària. 
Sra. Jose Ignacio Araujo Gomez, secretari de la Corporació.   
Sra. Gloria Rigau Solé, Interventora de la Corporació. 
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la 
Corporació. 
Sra. Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient de la Corporació. 

 

També hi assisteix: 
- Sr. Biel Montserrat Valls, tècnic de Contractació i Compres 
- Sra. Roser Pararols Vidal, tècnica de Contractació i Compres 
- Sr. Marc Rosdevall Biosca, cap de secció de Paisatge i Biodiversitat 
- Sra. Alba Espies Albéniz. tècnica de gestió 

 
L'objecte de la sessió és la valoració de la documentació presentada per les empreses 
EUPRAXIA CAR SL, TRANSTEL SA i ROMACAR ABS S.L, respecte la licitació convocada 
per adjudicar el contracte de subministrament de cinc vehicles nous (quatre elèctrics i un 
híbrid) per a l'Ajuntament de Girona. 

 
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 la Secretària 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. 

 
En la Mesa de Contractació, de data 11 de maig de 2022, es va presentar informe tècnic 
referent a les ofertes presentades, emès pel cap de secció de Paisatge i Biodiversitat, de 
data de 9 de maig de 2022. En el mateix consta: 

 
"De les incidències detectades en les ofertes presentades per als diferents lots, d'acord amb 
l'exposat en l'apartat antecedents, fets i consideracions del present informe i per les que 
s'ha de procedir a presentar la documentació i aclariments corresponents. 
Lot 1 
- EUPRAXIA CAR SL., amb NIF B09594086 aclariment i concreció de la mida de l'amplada 
del vehicle amb retrovisors. 
- EUPRAXIA CAR SL., amb NIF B09594086 aportació del certificat tècnic CE del model del 
vehicle expedit pel fabricant o organisme autoritzat que garanteixi que aquell model de 
vehicle compleix els requisits tècnics y de seguretat exigits per la Unió Europea. 
- TRANSTEL SA., amb NIF A46063814 aportació del certificat tècnic CE del model del 
vehicle expedit pel fabricant o organisme autoritzat que garanteixi que aquell model de 
vehicle compleix els requisits tècnics y de seguretat exigits per la Unió Europea. 

 
Lot 2 
- TRANSTEL SA., amb NIF A46063814 aclariment i concreció de la mida de l'amplada del 



vehicle amb retrovisors. 
- TRANSTEL SA., amb NIF A46063814 aportació de fotografia del vehicle ofert. 
- TRANSTEL SA., amb NIF A46063814 aportació del certificat tècnic CE del model del 
vehicle expedit pel fabricant o organisme autoritzat que garanteixi que aquell model de 
vehicle compleix els requisits tècnics y de seguretat exigits per la Unió Europea. 

 
Lot 3 
- ROMACAR ABS , S.L., amb NIF B63002901 aportació del certificat tècnic CE del model 
del vehicle expedit pel fabricant o organisme autoritzat que garanteixi que aquell model de 
vehicle compleix els requisits tècnics y de seguretat exigits per la Unió Europea. 

 
Lot 4 
- EUPRAXIA CAR SL., amb NIF B09594086 aclariment i concreció de la mida de l'amplada 
del vehicle amb retrovisors. 
- EUPRAXIA CAR SL., amb NIF B09594086 aportació del certificat tècnic CE del model del 
vehicle expedit pel fabricant o organisme autoritzat que garanteixi que aquell model de 
vehicle compleix els requisits tècnics y de seguretat exigits per la Unió Europea. 
- TRANSTEL SA., amb NIF A46063814 aclariment i concreció de la mida de l'amplada del 
vehicle amb retrovisors. 
- TRANSTEL SA., amb NIF A46063814 aportació del certificat tècnic CE del model del 
vehicle expedit pel fabricant o organisme autoritzat que garanteixi que aquell model de 
vehicle compleix els requisits tècnics y de seguretat exigits per la Unió Europea." 

 
En conseqüència, la Mesa va acordar concedir un termini de tres dies a les empreses 
EUPRAXIA CAR SL, TRANSTEL SA i ROMACAR ABS S.L, per aclarir i esmenar les seves 
ofertes, aportant la documentació que manca relacionada en el informe tècnic referit de 9 de 
maig de 2022, als efectes de poder valorar i comprovar que els vehicles compleixen amb 
les prescripcions tècniques exigides en la present licitació. 

 
La secretària de la Mesa va remetre la notificació de l'acord de la Mesa a les empreses 
EUPRAXIA CAR SL, TRANSTEL SA i ROMACAR ABS S.L, mitjançant comunicació 
electrònica que va ser acceptada per aquestes en data 25 de maig de 2022. 

 
En data 26 i 27 de maig de 2022 l'empresa ROMACAR ABS S.L (RE 2022048325 i 
2022048655) i en data 27 i 30 de maig de 2022 l'empresa EUPRAXIA CAR SL (RE 
2022048868 i 2022049454 ) van donar compliment al requeriment dins el termini establert 
a l'efecte. S'observa que l'empresa TRANSTEL SA no ha presentat documentació al 
respecte. 
 
En relació amb la proposició de l'empresa TRANSTEL SA, l'oferta presentada no compleix 
amb el Plec de Prescripcions Tècniques en relació amb l’amplada total amb retrovisors.  
 
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales s'ha posicionat en 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. [...]" 
 
En conseqüència, la Mesa acorda EXCLOURE de la  licitació a l'empresa TRANSTEL SA, ja 
que l’amplada total amb retrovisors del vehicle ofert no s’ajusta a les característiques 



requerides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 

 
En data 1 de juny de 2022, el cap de secció de Paisatge i Biodiversitat, emet informe de la 
documentació presentada, i en el qual consta: 
 
” 1. Aportació de certificat de conformitat CE  
 
LOT 3:  
En data 26 i 27 de maig de 2022 amb números de registre d'entrada 2022048325 i 
2022048655 respectivament, l'empresa ROMACAR ABS , S.L., amb NIF B63002901, 
presenta escrit indicant que 'Ens han fet requeriment i ens demanen aportar el Certificat 
tècnic CE del model del vehicle. Això no es possible. El tindrem, però quan estigui fabricat 
i tingui bastidor. Ara no tenim en stock'. També adjunten declaració responsable indicant:  
 
'El senyor Jaime Curtiellas Sallent amb DNI 34734018Q, que actua en nom i representació 
de ROMACAR ABS, S.L., amb CIF B63002901 als efectes de la seva participació en el 
procediment número 2021050210, LOT 3, per la contractació del SUBMINISTRAMENT DE 
VEHICLES NOUS PER A L'AJUNTAMENT DE GIRONA declara:  
 
Que, un cop estigui fabricat el vehicle i disposi de número de Bastidor, podrem aportar el 
Certificat tècnic de CE.'  
 
 
LOT 1 i 4:  
 
En data 30 de maig de 2022 amb número de registre d'entrada 2022049454, l'empresa 
EUPRAXIA CAR SL, amb NIF B09594086, presenta escrit indicant que s'admeti 
declaració responsable d'entrega de CE, en aquesta declaració es fa constar:  
 
'Que en caso de resultar adjudicatarios del contrato 'SUMINISTRO DE CINCO 
VEHÍCULOS NUEVOS (CUATRO ELÉCTRICOS Y UN HÍBRIDO) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE GIRONA' con Exp. Nº 2021050210., para los Lote nº 1 y nº 4:  
 
Se compromete a efectuar la entrega del Certificado de Conformidad CE requerido en el 
momento en que se suministren los vehículos ofertados ya que aún no se dispone de 
dicho documento.' 
 
En el Plec de clàusules Administratives s'indica que la descripció del model de vehicle s'ha 
de fer amb l'aportació de la Fitxa tècnica del vehicle, i que aquesta ha d'anar 
acompanyada del certificat de conformitat CE, entre altre documentació.  
 
Ates que el certificat de conformitat és un certificat emès per la marca del fabricant, que 
certifica que el vehicle quan surt de la fàbrica, compleix les normes i directives europees 
(EC) i, per tant, pot estar registrat i moure's lliurement pels territoris europeus. I que el 
certificat de conformitat és essencial quan el vehicle es registra per primera vegada a la 
Prefectura espanyola o europea, ja que aquest document conté la identificació del vehicle i 
el fabricant, el número de designació del tipus, les especificacions tècniques del vehicle, 
entre altres dades.  
 
Per tant, amb l'anterior exposat i amb les declaracions responsables registrades pels 
licitadors, s'entén que el CE específic de cada vehicle no es disposa en el moment de la 
presentació d'ofertes dels licitadors, sinó quan el vehicle surt de fàbrica ja que el propòsit 
d'aquest document és assegurar la lliure circulació de béns a l'interior de la Unió Europea, 
específicament d'aquells béns que estan subjectes a homologació i matriculació. Com 
aquest document es configura com un document de registre oficial i es necessita per a la 
matriculació del vehicle, es considera oportú que l'aportació del certificat CE es faci durant 
el lliurament dels vehicles (assegurant un document específic per a cada vehicle, i no un 
de genèric sense especificacions tècniques concises). 
 
 
 



2. Aclariments dels requisits mínimes i especificacions tècniques PPT 
 
LOT 1 
 
En l'apartat "Dimensions i zona de càrrega - Amplada amb retrovisors ' de "Annex A I. Lot 
1 - Dades del vehicle furgó elèctric petit (4 o 5 places) del plec de prescripcions tècniques 
establia: ' de 2.000 a 2.140 mm'.  
 
Pel que fa a la documentació o aclariments presentats en data 27 de maig de 2022 per 
l'empresa EUPRAXIA CAR SL., amb NIF B09594086 i número de registre 2022048868: 
 
'Que en relación al anuncio de licitación para la contratación de 'SUMINISTRO DE CINCO 
VEHÍCULOS NUEVOS (CUATRO ELÉCTRICOS Y UN HÍBRIDO) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE GIRONA' con Exp. Nº 2021050210., Lote nº 1 y nº 4 Los vehículos 
ofertados para ambos lotes:  
 
-LOTE Nº 1: 2 unidades x Citroën ë-Berlingo eléctrica talla M 50kwh Live Pack  
-LOTE Nº 4: 1 unidad x Citroën ë-Berlingo Van eléctrica 50 Kwh Talla M Control  
 
Tienen una anchura total de 1880 mm.'  
 
Durant el període de presentació d'ofertes, l'empresa EUPRAXIA CAR SL va facilitar el 
catàleg comercial del vehicle ofert, però degut a les restriccions de pes a l'hora de 
presentar la documentació, aquesta estava comprimida i no s'apreciaven les dades 
correctament.  
 
S'ha consultat telemàticament el catàleg comercial oficial de la marca i model del vehicle i 
es pot apreciar que la dada sol·licitada per l'amplada del vehicle amb retrovisors es de 
2107 mm, donant compliment a les prestacions mínimes del PPT. La dada es pot verificar 
en la pàgina 33 del Catàleg comercial adjunt a aquest informe.  
 
Ates a que l'empresa ha aportat una declaració responsable on manifesta que l'amplada 
total del vehicle és de 1880 mm, i que en cap cas s'indica que es l'amplada amb 
retrovisors sinó l'amplada total; i en el cas que així fos, entra en discordança amb la 
documentació oficial del catàleg de la pròpia marca i model de vehicle. 
 
LOT 4 
 
A) Pel que fa a la documentació o aclariments presentats en data 27 de maig de 2022 per 
l'empresa EUPRAXIA CAR SL., amb NIF B09594086 i número de registre 2022048868:  
 
'Que en relación al anuncio de licitación para la contratación de 'SUMINISTRO DE CINCO 
VEHÍCULOS NUEVOS (CUATRO ELÉCTRICOS Y UN HÍBRIDO) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE GIRONA' con Exp. Nº 2021050210., Lote nº 1 y nº 4 Los vehículos 
ofertados para ambos lotes:  
 
-LOTE Nº 1: 2 unidades x Citroën ë-Berlingo eléctrica talla M 50kwh Live Pack  
-LOTE Nº 4: 1 unidad x Citroën ë-Berlingo Van eléctrica 50 Kwh Talla M Control  
 
Tienen una anchura total de 1880 mm.' 
 
Durant el període de presentació d'ofertes, l'empresa EUPRAXIA CAR SL va facilitar el 
catàleg comercial del vehicle ofert, però degut a les restriccions de pes a l'hora de 
presentar la documentació, aquesta estava comprimida i no s'apreciaven les dades 
correctament.  
 
S'ha consultat telemàticament el catàleg comercial oficial de la marca i model del vehicle i 
la fitxa tècnica i es pot apreciar que la dada sol·licitada per l'amplada del vehicle amb 
retrovisors es de 2107 mm, donant compliment a les prestacions mínimes del PPT. La 
dada es pot verificar en la pàgina 26 del Catàleg comercial i a la pagina 4 de la fitxa 
tècnica adjunta a aquest informe. 
 



Ates a que l'empresa ha aportat una declaració responsable on manifesta que l'amplada 
total del vehicle és de 1880 mm, i que en cap cas s'indica que es l'amplada amb 
retrovisors sinó l'amplada total; i en el cas que així fos, entra en discordança amb la 
documentació oficial del catàleg de la pròpia marca i model de vehicle.” 
 
Vist que s'observa que del referit informe traslladat a la Mesa de Contractació, es 
segueixen generant dubtes en relació a la documentació presentada per l’empresa 
EUPRAXIA CAR SL sobre els requisits mínims a complir segons plec tècnic, concretament 
amb l’amplada total dels vehicles oferts pel LOT 1 i LOT 4. De la documentació aportada 
per la licitadora, l’amplada total dels vehicles és de 1880mm (sense especificar si és amb 
o sense retrovisors). No obstant, de l’informe tècnic emès pel cap de secció de Paisatge i 
Biodiversitat, es desprèn que la mida amb retrovisors dels vehicles és de 2107 mm, 
segons el catàleg del vehicle ofert per EUPRAXIA CAR SL. En conseqüència, una vegada 
efectuat l’aclariment per part de la mesa de contractació continua sense quedar clar si la 
mida indicada inclou o no els retrovisors.  
 
La Resolució número 188/2020 del TACP estableix que: “Los órganos de contratación 
deben tomar una actitud mucho más proactiva en defensa de la concurrencia, debiendo 
solicitar las aclaraciones o información adicional que se estime oportuna para acreditar el 
cumplimiento de las exigencia de las prescripciones técnicas, sin que ello suponga 
arbitrariedad o desigualdad con otros licitadores, antes de tomar la medida más drástica 
que puede adoptarse en una licitación como es la exclusión de la misma de un licitador. 
Evidentemente, el órgano de contratación debe cerciorarse de que los licitadores cumplen 
las prescripciones establecidas en los Pliegos, por ello, cuando existan dudas razonables 
deben solicitar las aclaraciones pertinentes o, en otro caso, interpretar las dudas en el 
sentido más favorable a la concurrencia.” 
 
Així doncs, en el cas concret es considera adient verificar els dubtes raonables que genera 
l’amplada total amb els retrovisors del vehicle ofert per l’empresa EUPRAXIA CAR SL, 
atès que l’amplada declarada per la licitadora no coincideix amb l’amplada que es desprèn 
del catàleg ofert per aquesta. En conseqüència, la Mesa acorda concedir un termini de 3 
dies, a partir del dia següent a l'acceptació de la notificació electrònica, a l’empresa 
EUPRAXIA CAR SL perquè aclareixi l’amplada total dels vehicles amb retrovisors, per a 
poder valorar i comprovar que els vehicles compleixen amb les prescripcions tècniques 
exigides en la present licitació, sense que en cap cas es variï o modifiqui l'oferta ja 
realitzada.  
 
 
En relació al certificat de conformitat CE, i d’acord amb l’informe emès en data 1 de juny 
de 2022, pel cap de secció de Paisatge i Biodiversitat, on consta que: “el CE específic de 
cada vehicle no es disposa en el moment de la presentació d'ofertes dels licitadors, sinó 
quan el vehicle surt de fàbrica ja que el propòsit d'aquest document és assegurar la lliure 
circulació de béns a l'interior de la Unió Europea, específicament d'aquells béns que estan 
subjectes a homologació i matriculació. Com aquest document es configura com un 
document de registre oficial i es necessita per a la matriculació del vehicle, es considera 
oportú que l'aportació del certificat CE es faci durant el lliurament dels vehicles 
(assegurant un document específic per a cada vehicle, i no un de genèric sense 
especificacions tècniques concises)”, la Mesa de Contractació entén complimentat el 
tràmit amb l’aportació per part de les empreses EUPRAXIA CAR SL i ROMACAR ABS S.L 
de les declaracions responsables, conforme aquestes aportaran el certificat CE en el 
moment de l’entrega dels vehicles. 
 
 
Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa donar per acabada la reunió, a les 13:24 hores. 
 

 
 
 
 
 



El president La secretària 
 
 
 
 
 

Lluis Martí Arderiu Blanca Passarell Fontan 
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