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ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES, PER  LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT PER ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA 
D’UNA FURGONETA D’ATESTATS PER A L’ÀREA DE SEGURETAT, 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA (POLICIA LOCAL), A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT ATENENT A UNA PLURALITAT DE 
CRITERIS DE VALORACIÓ, PER VIA ORDINÀRIA, EXPEDIENT 2017/562 
 
Lloc:  Ajuntament de Cassà de la Selva, Rambla 11 de Setembre, 111 

Hora: 13:30 hores 

Dia : 6 de març de 2018 

 

Assisteixen: 

   

President: Martí Vallès i Prats, l’alcalde president  

 

Vocals:   El Sr. Ramon Pujol i Hamelink, secretari de l’Ajuntament qui actua com a 

vocal.  

La Sra. Cristina Sencianes i Medina, tresorera municipal qui actua com a 

vocal. 

El Sr. Joan Mora i Reyes, Sotinspector Cap de la Policia Local de 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva, que actua com a vocal. 

 

Secretària de la Mesa: La Sra. Isabel Castellano i López, personal laboral de la Corporació 

 

No assisteix: 

El Sr. Robert Mundet Anglada, Regidor i Portaveu del grup municipal de 

PDeCAT.  

 

 
En primer lloc, es procedeix a la lectura de l’informe tècnic de valoració de l’oferta 

econòmica del sobre B presentada per les cinc empreses licitadores, que es reprodueix a 

continuació: 

 
“Atès que en data 2 de febrer de 2018, es va publicar al BOP de Girona amb núm. 24, l’edicte 
de convocatòria del procediment per a l’adjudicació d’un contracte, convocatòria del 
procediment obert, per via ordinària, pel subministrament per arrendament sense opció de 
compra d’una furgoneta d’atestats per a l’àrea de seguretat, mobilitat i via pública (Policia 
Local), de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
Que en data 27 de febrer de 2017, es va procedir a l’obertura de pliques per al subministrament 
d’una furgoneta d’atestats mitjançant sistema de rènting sense opció de compra per a l’Àrea de 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública (Policia Local), amb núm. d’expedient 2017/562, procedint a 
l’obertura dels sobres B que fan referència als criteris de valoració que depenen d’un judici de 
valor, consistent en millores ofertades sobre l’equipament base especificat al Ple de Condicions 
Tècniques. 
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Que han presentat ofertes a la citada convocatòria, un total cinc (5) empreses, segons consta al 
quadre adjunt: 
 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
APARTAT B 

Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor ( de 0 a 15 punts ) 

EMPRESES CIF 
Aparell 

de 
Drogues 

2 
armilles 
antibales 

10 conus de 
senyalització 

1 roda 
de 

medició 

TOTAL 
PUNTS 

ALQUIBER 
QUALITY, S.A. 

A09373861 8 3 2 1 14 

TRANSTEL, S.A. A46063814 8 4 2 1 15 
ANDACAR 2000, 
S.A. 

A12363529 0 0 2 1 3 

BANCO 
SANTANDER, 
S.A. 

A39000013 8 3 2 1 14 

AUTOS 
IGLESIAS, S.L. 

B27014398 8 3 2 1 14 

 
Atès que el Plec de condicions tècniques per al subministrament d’una furgoneta d’atestats 
mitjançant sistema de rènting sense opció de compra per a l’àrea de seguretat, mobilitat i via 
pública (Policia Local), en el seu apartat B (Criteris de Valoració que depenen d’un judici de 
Valor) de l’apartat 5è (Criteris de Valoració), en l’equipament que fa referència a dos (2) 
armilles antibales NIVELL IIIA cobertura 360º amb dos (2) fundes bicolor POLICIA LOCAL 
(blau i negre segons uniformitat del cos), de les cinc (5) ofertes presentades, hi ha tres (3) que 
han ofertat les citades fundes però en color negre. 
 
Atès que aquestes tres (3) empreses subministradores han ofertat el producte demanat, però 
aquest no compleix part dels requisits demanats, s’ha decidit donar tres (3) punts a les mateixes 
per la citada oferta. 
 
Per tant, respecte els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor d’acord amb el que 
s’especifica a l’apartat B del plec de condicions tècniques, l’empresa TRANSTEL, S.A. ha 
aconseguit una puntuació de 15 punts d’un total de 15 punts.  
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest informe.” 

 

D’acord amb aquesta valoració, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat dels 

membres assistents, valorar les ofertes presentades en els sobres B, segons el detall 

següent: 
5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

APARTAT B 
Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor ( de 0 a 15 punts ) 

EMPRESES CIF 
Aparell de 
Drogues 

2 armilles 
antibales 

10 conus de 
senyalització 

1 roda de 
medició 

TOTAL 
PUNTS 

TRANSTEL, S.A. A46063814 8 4 2 1 15 
ALQUIBER QUALITY, S.A. A09373861 8 3 2 1 14 
BANCO SANTANDER, S.A. A39000013 8 3 2 1 14 
AUTOS IGLESIAS, S.L. B27014398 8 3 2 1 14 
ANDACAR 2000, S.A. A12363529 0 0 2 1 3 
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En segon lloc, es procedeix a l’obertura del sobre C amb el resultat següent:   
 

PREU LICITACIÓ 

IMPORT IVA IMPORT 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 
TOTAL 

PUNTUACIÓ 

(sense 
IVA) 

 (amb IVA) 

63074,38 
€ 

13245,62 
€ 

76.320,00 
€ 

 

EMPRESA 
IMPORT IVA IMPORT 
(sense 
IVA) 

(amb IVA) 

AUTOS IGLESIAS, S.L. 55.680,00 
€ 

11.692,80 
€ 

67.372,80 
€ 

55 6,9 5,0 0 3,5 14 84,40 

TRANSTEL, S.A. 57.552,00 
€ 

12.085,92 
€ 

69.637,92 
€ 

53 6,3 5,0 0 3,0 15 82,51 

BANCO SANTANDER, 
S.A. 

61.249,44 
€ 

12.862,38 
€ 

74.111,82 
€ 

50 6,9 3,7 0 3,5 14 78,14 

ALQUIBER QUALITY, 
S.A. 

59.952,00 
€ 

12.589,92 
€ 

72.541,92 
€ 

51 6,7 0,0 0 0,0 14 71,78 

ANDACAR 2000, S.A. 61.920,00 
€ 

13.003,20 
€ 

74.923,20 
€ 

49 6,9 4,5 0 0,5 3 64,36 

 
SUMA TOTAL: 296.353,44 € 
Mitjana 59.270,69 € 
Tal inferior (=mitjana -10% mitjana) 53.343,62 € 
Tall superior (=mitjana +10% mitjana) 65.197,76 € 

Ofertes desproporcionades o temeràries segons l’article 85 del RD 1098/2001 
 
A.1.- Preu de l’oferta (de 0 a 55 punts) 
A.2.- Mínim consum de combustible i emissions de CO2 (de 0 a 15 punts) 
A.3.- Major import abonat per quilòmetre no consumit (de 0 a 5 punts) 
A.4.- Menor import carregat per quilòmetre excedit (de 0 a 5 punts) 
A.5.- Millores tècniques i/o de seguretat (de 0 a 5 punts) 
B.1.- Millores ofertades sobre l’equipament (de 0 a 15 punts) 

 
D’acord amb la valoració dels sobres B i C la Mesa de Contractació acorda, per 

unanimitat dels membres assistents, presentar a la Junta de Govern Local, com a òrgan 

de contractació, la proposta següent: 

 

PRIMER.- Proposar a l’òrgan de contractació com a oferta econòmicament més 

avantatjosa la proposta de l’empresa AUTOS IGLESIAS, S.L. amb NIF B-27014398 

(R.E. 836 de 19/02/2018 (avís correu certificat) i R.E. 940 de 23/02/2018 (sobres), per 

import de cinquanta-cinc mil sis-cents vuitanta euros (55.680,00 euros, SENSE IVA), que 

resulta un import de seixanta-set mil tres-cents setanta-dos euros amb vuitanta cèntims 

(67.372,80 euros, amb un IVA inclòs del 21%), amb un termini d’arrendament del vehicle 

de 48 mesos a partir de la recepció del mateix.  

 

SEGON.- Requerir a l’empresa AUTOS IGLESIAS, S.L., que ha presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa que presenti, en el termini de 10 dies hàbils a comptar 

des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, garantia definitiva del 5% 

per import de 2.784,00 euros, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP; la resta de 

documentació que no hagi estat presentada, d’acord amb la clàusula 14.2 del Plec de 

clàusules administratives particulars, així com el resguard acreditatiu d’haver efectuat el 

pagament dels anuncis de licitació corresponents.  
 

Una vegada presentada la documentació requerida, l’òrgan de contractació adjudicarà el 

contracte en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions, 

d’acord amb la clàusula 17 del PCAP.  

 
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els quinze dies 

hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació, en la forma 
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prevista a l’article 154.1 TRLCSP; aquest document constituirà títol suficient per accedir 

a qualsevol registre públic. 

 
 

Martí Vallès Prats     Ramon Pujol Hamelink  

President      Vocal     

 

 

  

 

 

Cristina Sencianes Medina     Joan Mora Reyes 

Vocal       Vocal  

           

 

 

 

 

Isabel Castellano i López 

Secretària de la mesa  

 

 


