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-RESOLUCIÓ NOVA ADJUDICACIÓ -  

PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE 
LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA, TRASLLAT  I DESBALLESTAMENT DE 
VEHICLES  

 

 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA, TRASLLAT I 
DESBALLESTAMENT DE VEHICLES 

DATA Signatura electrónica 
NÚM. 

EXPEDIENT 
054/21 

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, Consellera Delegada de VILADECANS QUALITAT, S.L., 
 

 
EXPOSA 

 
Mitjançant resolució de data 8 d’abril de 2022, es va acordar l’inici de l’expedient de 
contractació dels contractació de la CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES 
DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL I QUE RESTIN 
ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL 
DE VEHICLES DE VILADECANS, PER TAL DE PROCEDIR A LA SEVA 
DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, POSTERIOR DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT 
DEL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ. 

 
Es va incorporar a l’expedient informe tècnic justificant la necessitat i proposant el 
procediment més adequat de contractació i l’estudi de viabilitat econòmica. 

 
La present contractació no comporta despesa per a VIQUAL. 

 
En data 13 d’abril de 2022, l’òrgan de contractació de VIQUAL va resoldre aprovar 
l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i tràmit ordinari, la 
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, 
TRASLLAT I DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES DECLARATS ABANDONATS 
PER LA POLICIA LOCAL I QUE RESTIN ENMAGATZEMATS O PENDENTS 
D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILADECANS, 
PER TAL DE PROCEDIR A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, 
POSTERIOR DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ, al 
temps que va aprovar definitivament els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir la licitació, i va aprovar la 
constitució i composició de la Mesa de Contractació, així com el model de contracte 
d’encarregat del tractament de dades. 

 
En data 13 d’abril de 2022, la S.P.M. Viladecans Qualitat, SL,  va publicar a la 
Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de 
licitació de contractació de la CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES 
DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL I QUE RESTIN 
ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL 
DE VEHICLES DE VILADECANS, PER TAL DE PROCEDIR A LA SEVA 
DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, POSTERIOR DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT 
DEL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ. 

 



 

 
RESOLUCIÓ NOVA ADJUDICACIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ GESTIÓ I EXPLOTACIÓ SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT 
VEHICLES DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL QUE RESTIN ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT 
MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILADECANS. 

  Pàg.  2 de 15 
 

Segons s’establia al Plec, les ofertes s’havien de presentar mitjançant l’eina Sobre Digital 
a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
A causa d’una incidència en la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, es va ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el  16 de maig de 2022, 
a les 12 hores. 

 
En data 17 de maig de 2022, a les 12:47:24 hores es va procedir a obrir el sobre A dels 
licitadors, a través de la Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat. 

 
Atès que es van presentar les següents ofertes a la present licitació: 

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 9 de maig de 2022, a les 14:01:55 hores 
Num. Registre: E/000033-2022 
Identificador (NIF): B60156163 
NOM LICITADOR: VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L.   
 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 11 de maig de 2022, a les 09:14:57 hores 
Num. Registre: E/000035-2022 
Identificador (NIF): B48435994 
NOM LICITADOR: FRAGNOR, S.L.   
 
Licitador Núm. 3:  
Data de presentació: 12 de maig de 2022, a les 14:14:04 hores 
Num. Registre: E/000035-2022 
Identificador (NIF): B48435994 
NOM LICITADOR: AUTO-GRUAS SANT JORDI, S.L.   
 
Licitador Núm. 4:  
Data de presentació: 15 de maig de 2022, a les 11:33:22 hores 
Num. Registre: E/000035-2022 
Identificador (NIF): B48435994 
NOM LICITADOR: DESGUACES F. BENEDI, S.L.    

 
 

En data 17 de maig de 2022, la Mesa de contractació va procedir a qualificar la 
documentació continguda en el sobre A i a admetre al procediment als següents 
licitadors: 

 
Licitador Núm. 1:  
Data de presentació: 9 de maig de 2022, a les 14:01:55 hores 
Num. Registre: E/000033-2022 
Identificador (NIF): B60156163 
NOM LICITADOR: VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L.   
 
 
Licitador Núm. 2:  
Data de presentació: 11 de maig de 2022, a les 09:14:57 hores 
Num. Registre: E/000035-2022 
Identificador (NIF): B48435994 
NOM LICITADOR: FRAGNOR, S.L.   

 
 
Licitador Núm. 3:  
Data de presentació: 12 de maig de 2022, a les 14:14:04 hores 
Num. Registre: E/000035-2022 
Identificador (NIF): B48435994 
NOM LICITADOR: AUTO-GRUAS SANT JORDI, S.L.   
 
 
Licitador Núm. 4:  
Data de presentació: 15 de maig de 2022, a les 11:33:22 hores 
Num. Registre: E/000035-2022 
Identificador (NIF): B48435994 
NOM LICITADOR: DESGUACES F. BENEDI, S.L.    
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En data 19 de maig de 2022, es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació 
de la Generalitat, l’Acta de la Mesa de contractació d’obertura i qualificació de 
documentació. 
 
En data 17 de maig de 2022, es va procedir a l’obertura del sobre B dels licitadors 
admesos a la licitació. 

 
En data 30 de maig de 2022, la Mesa, a la vista de l’informe tècnic, va procedir a fer la 
valoració de les pliques dels licitadors admesos al procediment, pel que fa als criteris 
avaluables fonamentats en un judici de valor, i va acordar: 

 
PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables en judici de valor obtinguda 

pels licitadors presentats i admesos,  que s’adjunta desglossada en els quadres 
annex I, i annex II i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la següent: 

 
 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

     

TOTAL                    

                

PUNTS

Nº LICITADOR RAÓ SOCIAL LICITADOR

2 FRAGNOR, S.L 7,50       

3 AUTO-GRUAS SANT JORDI, S.L. 3,50       

1 VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L. 4,00       

4 DESGUACES F.BENEDI, S.L. 3,00       
 

 
SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ 

DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors  
admesos al procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada per a la 
contractació de la CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES DECLARATS 
ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL I QUE RESTIN ENMAGATZEMATS O 
PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE 
VILADECANS, PER TAL DE PROCEDIR A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I 
RECICLATGE, POSTERIOR DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE 
DESTRUCCIÓ (exp. 21/054). 

 
QUART.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C proposta econòmica, i en aquell acte, donar 

lectura al resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en 
relació als criteris avaluables fonamentats en judici de valor. Procedir,  
posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius 
d’aplicació automàtica i en definitiva,  a la valoració conjunta que en farà la mesa de 
contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de 
l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el plec. 

 

En l’esmentada resolució erròniament es va numerar l’acord “TERCER”, com a acord 
QUART”. 
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En data 30 de maig de 2022, l’Òrgan de Contractació de VIQUAL va resoldre 
RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de valoració dels 
criteris subjectes a judici de valor de la Mesa de contractació de la mateixa data. 

 
En data 30 de maig de 2022, es va procedir a convocar, a través de la Plataforma de 
Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya, l’Acte Públic electrònic 
d’Obertura del Sobre C, que conté la proposta econòmica dels licitadors, pel 31 de maig 
de 2022, a les 10:30h. 

 
Atès que el dia 31 de maig de 2022 va haver una incidència a la Plataforma de Serveis 
de Contractació de la Generalitat de Catalunya que va impedir l’obertura del sobre C, 
motiu pel qual el dia 7 de juny de 2022, es va tornar a convocar l’acte d’obertura pel dia 9 
de  juny de 2022, dia en que tampoc es va poder realitzar l’obertura per indisposició de la 
Secretària de la Mesa de Contractació. 

 
Finalment, el 9 de juny de 2022, es va convocar l’obertura del sobre C, pel dia 13 de juny 
de 2022, a les 09:00 hores, i es va oferir als licitadors la possibilitat d’assistir a través de 
la plataforma teams. 

 
En data 13 de juny de 2022, la Mesa va procedir efectivament a l’obertura del sobre C. 

 
En data 5 de juliol de 2022 el tècnic responsable del contracte va emetre informe, en el 
que va valorar les ofertes presentades en quant als criteris automàtics. 

 
La Mesa de Contractació en data 30 d’agost de 2022, va classificar les propostes de la 
següent manera: 

 
 

QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ DE LES OFERTES PER ORDRE DE PUNTUACIÓ

CRITERIS CRITERIS PUNTUACIÓ 

 SUBJECTES A JUDICI DE VALOR  OBJECTIUS TOTAL
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Nº LICITADOR CLASSIFICACIÓ RAÓ SOCIAL LICITADOR 2 2 2 2 8 92 100

4 1 DESGUACES F.BENEDI, S.L. 0,50         0,25         1,00         1,25         3,00       40,00       10,00    2,50     10,00      5,00     4,47    6,00    6,00    4,00   87,97               90,97             

2 2 FRAGNOR, S.L 2,00       2,00       1,75       1,75       7,50       32,07     7,07     5,00    10,00     2,61    4,47    3,79   3,79   3,00   71,80               79,30             

3 3 AUTO-GRUAS SANT JORDI, S.L. 0,75       1,50       0,75       0,50       3,50       31,71     6,32     2,50    8,16      2,13    4,47    0,00 0,00 3,00   58,29               61,79             

1 4 VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L. 1,75       1,50       0,50       0,25       4,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00    4,65   3,79   5,00   18,44               22,44              
 

 
 
La Mesa de Contractació en la mateixa data, va adoptar els acords següents: 
 
 

PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present 
proposta d’adjudicació, el licitador núm. 4 (DESGUACES F. BENEDI, 
S.L.)  és el que ha obtingut més puntuació de la suma dels criteris 
subjectes a judici de valor i criteris avaluables de forma automàtica amb un 
total de 90,97 punts, d’acord amb el desglossament detallat en aquesta 
proposta.  

 
SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ l’adjudicació del 

contracte de CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES 
DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL I QUE RESTIN 
ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT 
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MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILADECANS, PER TAL DE PROCEDIR 
A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, POSTERIOR 
DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ al 
licitador núm. 4 (DESGUACES F. BENEDI, S.L.), pels següents cànons 
unitaris per retirada de vehicles: 

 

Euros/ vehicle

a)	Cànon per a la retirada i desballestament de turismes 170 €

b)	Cànon per a la retirada i desballestament de furgonetes 250 €

c)Cànon per la retirada i desballestament de Camions i altres vehicles de quatre rodes de més de 3.500 Kg 350 €

d)Cànon per a la retirada i desballestament de motocicletes, ciclomotors i tricicles 25 €

e)Cànon per a la retirada i desballestament de bicicletes i patinets 12 €

  
atès que ha estat l’oferta que ha obtingut la millor puntuació en la suma 
dels criteris avaluables subjectes a judici de valor i criteris d’aplicació 
automàtica, amb un total de 90,97 punts, .......................................” 

 
 
 

En data 5 de setembre de 2022, l’Òrgan de contractació, d’acord amb el criteri de la 
Mesa, va acordar: 

 
 
 

“PRIMER.-  RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa 
de contractació de 30 d’agost de 2022, en relació a la licitació per procediment 
obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i tràmit ordinari, de la CONCESSIÓ 
DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I 
DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES DECLARATS ABANDONATS PER LA 
POLICIA LOCAL I QUE RESTIN ENMAGATZEMATS O PENDENTS 
D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE 
VILADECANS, PER TAL DE PROCEDIR A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I 
RECICLATGE, POSTERIOR DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT 
DE DESTRUCCIÓ, de conformitat amb l’informe tècnic incorporat a la mateixa,  de 
la qual resulta l’oferta presentada per l’empresa DESGUACES F. BENEDI, S.L   
com l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt, en haver obtingut una puntuació de 
90,97  punts segons es desglossa al següent apartat. 

 
 
 SEGON.- ADJUDICAR per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i 

tràmit ordinari, el contracte de CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES 
DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL I QUE RESTIN 
ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT 
MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILADECANS, PER TAL DE PROCEDIR A LA 
SEVA DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, POSTERIOR DESTRUCCIÓ I 
LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ al licitador núm. 4 
(DESGUACES F. BENEDI, S.L.), pels següents cànons unitaris per retirada de 
vehicles: 

 
Euros/ vehicle

a)	Cànon per a la retirada i desballestament de turismes 170 €

b)	Cànon per a la retirada i desballestament de furgonetes 250 €

c)Cànon per la retirada i desballestament de Camions i altres vehicles de quatre rodes de més de 3.500 Kg 350 €

d)Cànon per a la retirada i desballestament de motocicletes, ciclomotors i tricicles 25 €

e)Cànon per a la retirada i desballestament de bicicletes i patinets 12 €

  
atès que ha estat l’oferta que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris 
avaluables subjectes a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total 
de 90,97 punts........................ 
 

TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al plec de 
clàusules administratives que regeix la licitació, presenti a VIQUAL, en el termini de 
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deu (10) dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a aquell en què s’hagués 
rebut el requeriment, aporti la següent documentació (aquest requeriment, i 
l’aportació de documentació, es farà mitjançant la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya): 

 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’impost 

sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el 
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la 
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de 
l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels 
supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable 
que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de 
declaració en el cens d’obligats tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries 

expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.  
 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració, si 
s’escau.  

 

• Garantia definitiva d’acord amb allò previst amb el present Plec, per import del 
5% de l’import d’adjudicació, és a dir, SET MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS 
(7.627€). 
 

• Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador 
(documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la capacitat, 
personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint 
en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten 

exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i únicament 
hauran de presentar:  

▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció al 
Registre, juntament amb la declaració responsable, signada 
pel representant de l’empresa, acreditant la vigència de les 
dades incloses al Registre, d’acord amb el model contingut a l’ 
Annex núm. 6 al present Plec 

 
▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud que no figuri 

inscrita al Registre  
 

 
o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de contractar 

es presentarà de conformitat amb el model adjunt al present Plec com 
Annex núm. 7 al present Plec 
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Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni judicial o 
certificació administrativa, segons els casos , i quan aquest document 
no pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà ser substituït per 
una declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, 
notari públic o organisme professional qualificat. També s’admetrà la 
presentació de l’Annex núm. 7 signat electrònicament per qualsevol 
mitjà que permeti acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva 
voluntat i el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i 
inalterabilitat del document.  

  

• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat segons 
es descriu a la clàusula 8.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la quota del 2% i el 
Pla d’Igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes).  

 

• Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva 
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació, entre els quals la 
justificació de la inscripció en el RASIC i les Certificacions ISO 9001 i 14001 o 
equivalents. 

 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a 
requerir la mateixa documentació al Licitador següent per l’ordre en que hagin estat 
classificades les ofertes. En aquest cas VIQUAL  es reserva la possibilitat d’exigir-li 
l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat de conformitat amb el previst a l’article 150.2 LCSP. 

 
 

QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 
presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i 
que el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del 
contracte corresponent. 

 
CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 

formalitzar el contracte corresponent. 
 

 
En data 5 de setembre de 2022, es va notificar a DESGUACES F. BENEDI, S.L. 
l’anterior resolució, conferint-li un termini de 10 dies hàbils per aportar la garantia 
definitiva i la resta de documentació requerida. L’esmentat termini finalitzava el 20 
de setembre de 2022. 
 
En data 13 de setembre de 2022, VIQUAL va rebre email de DESGUACES F. BENEDI, 
S.L., comunicant que “degut a la manca d’espai, renunciem al Contracte de la 
Concessió del servei de recollida, trasllat i desballestament de vehicles de 
Viladecans. Ahir vam estar estudiant el tema d’emmagatzematge  i no tenim prou 
espai.” 

 
Efectivament, transcorregut el termini per presentar la garantia definitiva, aquesta no ha 
estat presentada per l’adjudicatari. 
 
A la vista de la Resolució de la Mesa de contractació de data 30 d’agost de 2022, en la 
que es classifiquen les ofertes presentades, i de  l’informe jurídic de data 23 de setembre 
de 2022, en el que es considera que  procedeix, de conformitat amb el que estableixen 
l’art. 150.2 de la LCSP i la clàusula 9.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
requerir la documentació a la que es refereix l’art. 140.1.a), b), i c) al licitador següent per 
l’ordre en que han quedat classificades les ofertes, que és el licitador núm. 2 
(FRAGNOR, S.L.). 
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Per tot això, 
 

RESOLC 
 

PRIMER.-  ADJUDICAR el contracte de CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT DELS 
VEHICLES DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL I 
QUE RESTIN ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR 
EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILADECANS, PER TAL 
DE PROCEDIR A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, 
POSTERIOR DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE 
DESTRUCCIÓ, al licitador número 2 FRAGNOR, S.L  pels següents cànons 

unitaris per retirada de vehicles: 
 

Euros/vehicle

a) Cànon per a la retirada i desballestament de turismes 145

b) Cànon per a la retirada i desballestament de furgonetes i camions fins a 3.500 kg 225

c) Cànon per a la retirada i desballestament de camions i altres vehicles de quatre rodes de més de 3.500 kg 500

d) Cànon per a la retirada i desballestament de motocicletes, ciclomotors i tricicles 25

e) Cànon per a la retirada i desballestament de bicicletes i patinets 4  
 

atès que és el segon licitador que ha obtingut la millor puntuació en la 
suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de valoració 
automàtica, amb un total de 79,32 punts; d’acord amb el desglossament 
següent:  

 
 

Licitador Núm. 2  
FRAGNOR, S.L.  
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ..................................... 71,82 punts 
Puntuació obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ................................. 7,50 punts 
Total ................................................................................................................... 79,32 punts 

 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
a) Preu per a la retirada i desballestament de turismes .....................fins a 40 punts 

 
L’oferta econòmica amb el preu més elevat tindrà una puntuació de 40 punts.  

La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, d’acord amb el càlcul de la següent formula: 

 

 
On: 

 
P i  = Puntuació de l’oferta analitzada 
P max = Puntuació màxima 
A i  = Oferta econòmica analitzada 
A min = Oferta mínima establerta 
A max = Oferta màxima realitzada 
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El licitador ha ofertat 145€, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 32,07  

punts. 

b) Preu per a la retirada i desballestament de furgonetes ............... fins a 10 punts 
 
L’oferta econòmica amb el preu més elevat tindrà una puntuació de 10 punts.  

La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, d’acord amb el càlcul de la següent formula: 

 
On: 

 
P i  = Puntuació de l’oferta analitzada 
P max = Puntuació màxima 
A i  = Oferta econòmica analitzada 
A min = Oferta mínima establerta 
A max = Oferta màxima realitzada 

 
El licitador ha ofertat 225€, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 7,07 

punts. 

 
c) Camions i altres vehicles de quatre rodes de més de 3.500 Kg.......fins a 5 punts 

 
L’oferta econòmica amb el preu més elevat tindrà una puntuació de 5 punts.  

La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, d’acord amb el càlcul de la següent formula: 

   

On: 
 

P i  = Puntuació de l’oferta analitzada 
P max = Puntuació màxima 
A i  = Oferta econòmica analitzada 
A min = Oferta mínima establerta 
A max = Oferta màxima realitzada 
 
 

El licitador ha ofertat 500€, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 5 

punts. 

 
d) Preu per a la retirada i desballestament de motocicletes, ciclomotors i tricicles 

.............................................................................................................. fins a 10 punts 
 

L’oferta econòmica amb el preu més elevat tindrà una puntuació de 10 punts.  

La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, d’acord amb el càlcul següent: 
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On: 
 

P i  = Puntuació de l’oferta analitzada 
P max = Puntuació màxima 
A i  = Oferta econòmica analitzada 
A min = Oferta mínima establerta 
A max = Oferta màxima realitzada 
 

El licitador ha ofertat 25€, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 10 

punts. 

e) Preu per a la retirada i desballestament de bicicletes i patinets........fins a 5 punts 

L’oferta econòmica amb el preu més elevat tindrà una puntuació de 5 punts.  

La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, d’acord amb el càlcul següent: 

 
 

On: 
 

P i  = Puntuació de l’oferta analitzada 
P max = Puntuació màxima 
A i  = Oferta econòmica analitzada 
A min = Oferta mínima establerta 
A max = Oferta màxima realitzada 
 

El licitador ha ofertat 4€, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 2,61 

punts. 

 
f) Temps màxim ofert per la retirada dels vehicles des de l’avís .......... fins a 5 punts 

Es proposarà per part del licitador el temps màxim de retirada de vehicles, que no podrà 

superar les 72 hores. 

S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti un termini més curt, i la resta 

d’ofertes de manera proporcional. 

S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti una reducció més gran. La resta 

d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més avantatjosa, 

d’acord amb el càlcul següent 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥×  
 𝑂𝑖 −𝑂𝑇 

 𝑂𝑚𝑖𝑛−𝑂𝑇 
 

1
2

 
 

 
On: 

 
P i  = Puntuació de l’oferta analitzada 
P max = Puntuació màxima 
O i = Hores de l’oferta analitzada 
O T = Hores màximes establertes 
O min = Hores mínimes ofertades 
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El licitador ha ofertat 24 hores, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 

4.47 punts. 

g) Oferta  VIQUAL d’un número determinat de places d’aparcament addicionals a les 

necessàries per realitzar les tasques de desballestament, en centres de l’adjudicatari, 

que no podrà ser inferior a 5 places ................................ fins a 6 punts 

S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti més places d’aparcament. La 
resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més 
avantatjosa, d’acord amb  

 
On: 

 
P i  = Puntuació de l’oferta analitzada 
P max = Puntuació màxima 
A i  = Places de l’oferta analitzada 
A min = Places mínimes establertes 
A max = Places màximes ofertades 
 
 

El licitador ha ofertat 15 places, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 

3,79 punts. 

h) Oferta de número de dies que podran estar els vehicles als es fa referència a 

l’apartat g),  en places d’aparcament de centres de l’adjudicatari, que no podrà ser 

inferior a 30 dies naturals .......................................................................... fins a 6 punts 

 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti més dies d’aparcament. La resta 

d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més 

avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent 

  

On: 
 

P i  = Puntuació de l’oferta analitzada 
P max = Puntuació màxima 
A i  = Dies de l’oferta analitzada 
A min = Dies mínims establerts 
A max = Dies màxims ofertats 

 
El licitador ha ofertat 90 dies, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 

3,79 punts. 

i) Distància màxima en kilòmetres a la que es troba l’aparcament en el que es posaran 

places a disposició de VIQUAL, respecte del Dipòsit municipal de vehicles de 

Viladecans, ............................................................................................ fins a 5 punts 

  - De 0-20 km. ................................... 5 punts 

  - De 20-40 km ................................... 4 punts 

  - De 40-60 km. ...................................3 punts 

  - De 60-80 km ................................... 2 punts 

- De 80-100 km ..................................1 punt 

- Més de 100 km ............................... 0 punts 
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El licitador ha ofertat 60 km, motiu pel qual, en aquest apartat rep una puntuació de 3 

punts. 

 

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica .......................................................  71,82 punts 

 
 
 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 

 
A continuació, es desglossen els aspectes que són valorats, la puntuació màxima que 
es pot obtenir en cada un d'ells, i la que se li proposa atorgar al licitador: 
 
Instal·lacions i personal: 
 
El licitador disposa d’una planta de superfície mitjana de la qual posen a disposició de 
Viladecans una superfície equivalent a 25 places sense límit de temps per l’estància. 
L’aparcament està pavimentat de manera impermeable i amb recollida d’aigües. 
Instal·lacions amb alarmes i vigilat les 24h / 365 dies. Un total de 32 treballadors es 
dediquen a les labors relatives al contracte. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 2 punts. 
Puntuació proposada: 2.00 punts 
 

Es considera que la proposta presentada està molt detallada, és correcta i coherent. 
 
Processos i control de qualitat: 
 
El licitador es un centre autoritzat CAT el qual compleix amb les ISO 9001 i 14.001. 
Aporta documentació molt detallada de tot el procés de desballestament i 
descontaminació incloent imatges de la maquinaria. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 2 punts. 
Puntuació proposada: 2.00 punts 

 
Es considera que la proposta presentada està molt detallada, és correcta i coherent. 
 
Medis mecànics: 
 
El licitador presenta la seva flota de vehicles amb diverses tipologies de grues per tal de 
poder carregar i transportar diverses quantitats de vehicles. Els vehicles disposen 
d’etiqueta ambiental C totes les unitats, però no descriu l’antiguitat d’aquests vehicles tot 
i poder-ho conèixer a través de la categoria EURO 6. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 2 punts. 
Puntuació proposada: 1.75 punts 

 
Es considera que la proposta presentada està molt detallada, és correcta i coherent. 
 
Documentació: 
 
El licitador enumera els documents a aportar i presenta alguns models tipo de les 
gestions a realitzar. A més, proposa un contacte amb les seves dades per a les 
comunicacions. 
 

Escala de puntuació:  de 0 a 2 punts. 
Puntuació proposada: 1.75 punts 

 
Es considera que la proposta presentada està molt detallada, és correcta i coherent. 
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Total puntuació criteris subjectes a judici de valor ....................................................  7,50 punts 

 

TOTAL PUNTUACIÓ LICITADOR 2 (SOBRE B + C) .........................................  79,32 PUNTS 

 
 
SEGON.-  REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula 

8.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, 
presenti a VIQUAL la documentació següent:  

 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es 
relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 

l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al 
pagament d’aquest, el document d’alta de l’impost relatiu a 
l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, 
o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun 
dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà 
una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de 
l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social.  

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració.  

 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració, si s’escau.  

 

• Garantia definitiva d’acord amb allò previst amb el present Plec. 
 

• Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador 
(documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la 
capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar 
del licitador) tenint en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten 

exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i 
únicament hauran de presentar:  
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▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu 
d’inscripció al Registre, juntament amb la declaració 
responsable, signada pel representant de l’empresa, 
acreditant la vigència de les dades incloses al Registre, 
d’acord amb el model contingut a l’ Annex núm. 5 al 
present Plec 

 
▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud que no 

figuri inscrita al Registre  
 

o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de 
contractar es presentarà de conformitat amb el model adjunt al 
present Plec com Annex núm. 6 al present Plec 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni 
judicial o certificació administrativa, segons els casos , i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent 
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada 
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat. També s’admetrà la presentació de 
l’Annex núm. 6 signat electrònicament per qualsevol mitjà que 
permeti acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i 
el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i 
inalterabilitat del document.  

  

• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat 
segons es descriu a la clàusula 8.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la 
quota del 2% i el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes).  

 

• Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de 
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació.  

 

• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació 
d’empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes 
hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del termini 
atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat i la 
representació, si s’escau.  

 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a 
requerir la mateixa documentació al Licitador següent per l’ordre en que hagin 
estat classificades les ofertes.  
 

 
QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 

presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i 
que el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del 
contracte corresponent. 

 
 
CINQUÈ.-  FORMALITZAR amb l’empresa adjudicatària el corresponent contracte.  
 
 
 
 



 

 
RESOLUCIÓ NOVA ADJUDICACIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ GESTIÓ I EXPLOTACIÓ SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT 
VEHICLES DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL QUE RESTIN ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT 
MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILADECANS. 

  Pàg.  15 de 15 
 

SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar 
l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant i a les demés plataformes 
on correspongui 

 
 
 
Viladecans, a la data de signatura digital 
 
 
 
 

 
Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO 
Consellera Delegada 
VILADECANS QUALITAT, S.L. 
 


